
TECHNICKÝ LIST 

ISOVER VARIO®XtraPatch 

Systémová montážna páska na Vario®XtraSafe  

 

 

 
POPIS VÝROBKU 
Jednostranná vysoko pružná PP páska s akrylátovým lepidlom, 
vodeodolná, bez obsahu rozpúšťadiel určená na upevnenie 
parobrzdy VARIO®  XtraSafe na oceľové alebo drevené 
konštrukcie bez potreby sponkovania parobrzdy. 
 

 
ZLOŽENIE VÝROBKU 
Modifikovaný akrylát bez obsahu rozpúšťadiel, vode odolný, PP. 
 

 
OBLASŤ POUŽITIA 
Univerzálna jednostranná pružná lepiaca páska ISOVER VARIO® 
XtraPatch je určená na montáž pásov parobrzdy VARIO® 
XtraSafe ( nie je vhodná pre VARIO® KM Duplex UV ). Páska 
umožňuje upravovať opakovane polohu fólie toľkokrát kolko je 
potrebné pričom netreba fóliu sponkovať ani klincovať. 
Pri lepení fólie k okolitým konštrukciám s hladkým povrchom 
(rámy strešných okien, inštalačné a odvetrávacie potrubia a 
pod.) je potrebné použiť pásku VARIO®  Multitape SL alebo  
systémový tmel VARIO®  XtraFit alebo VARIO®  DoubleFit. 
Vhodné podklady: PE, PA, PU, PP a hliníkové fólie, hliníkové 
a oceľové profily, plastové prvky a profily, drevené podklady 
a podklady na báze dreva (OSB dosky, drevovláknité dosky 
a pod.). Podklad musí byť suchý, zbavený mastnôt a nečistôt. 

 
 

 

 
SPOTREBA 
Na rovných, hladkých povrchoch ( SDK profily, oceľové stojky, 
drevené ohoblované hranoly) odporúčame osádzať ISOVER 
VARIO® XtraPatch ( páska je už narezaná na 6cm kúsky ) 
v rozstupe 40cm na nosné profily. Na hrubo opracované 
povrchy je potrebné pásku prichytiť vo vzdialenosti 15cm, pri 
neopracovaných povrchoch je potrebné pásku ku podkladu 
klincovať alebo sponkovať. ( NEKLINCOVAŤ PAROBRZDU  
VARIO®  XtraSafe ! ) 
Minimálna teplota povrchu pri aplikácii je -10°C. 

 
BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

Lepiaca páska ISOVER VARIO® XtraPatch je balená v krabiciach 
po 10 kusov, na palete po 120 krabíc. Počas dopravy a 
skladovania nesmie byť ochranný obal mechanicky poškodený; 
skladovanie v suchých priestoroch. Odoláva teplotám 
v rozmedzí -30 až +80°C. 

VÝHODY POUŽITIA 
 Nieje potrebné klincovať/ sponkovať parobrzdu 
 Zabezpečenie trvalej spoľahlivej funkčnosti parobrzdy 
 Vysoká lepiaca schopnosť pásky 
 Rýchla a jednoduchá inštalácia parobrzdy 
 Možnosť rektifikácie parobrzdy bez potreby odlepovania 

pásky 
 Vytvorenie dokonale vzduchotesných stykov 
 Vode odolná, 
 Ekologická a hygienická nezávadnosť

ROZMERY A BALENIE 
Označenie Šírka Počet 

narezaných 
útržkov 

Dĺžka útržku Balenie Cenníková 
cena bez DPH 

Cenníková 
cena s DPH 

[mm] [kusov] [mm] [rolí/balík] [balíkov/pal] [€/kus]  

 ISOVER Vario® XtraPatch 20 208 60 10 120 26,55 31,86 

 
TECHNICKÉ PARAMETRE 
Parameter Jednotka Hodnota Norma 

Teplotná odolnosť °C -30 °C až +80 °C - 

Rozsah teploty použitia °C od -10°C vyššie - 

Farba - biela - 

 
 
 

            
  

Obr. 1 ISOVER VARIO® XtraPatch   Obr. 2  ISOVER VARIO® XtraPatch aplikovaná na sádrokartonovú podkonštrukciu. 
 
 
 
18.01.2018: Uvedené informácie sú platné v období vydania technického listu. Výrobca si vyhradzuje právo tieto údaje aktualizovať. 


