
TECHNICKÝ LIST 

ISOVER VARIO XtraFix 
Systémová montážna páska  

 

 
POPIS VÝROBKU 
Samolepiaca fixačná  akrylátová páska, vodeodolná, bez obsahu 
rozpúšťadiel na montáž klimamembrány VARIO XtraSafe.  
 

ZLOŽENIE VÝROBKU 
Modifikovaný akrylát bez obsahu rozpúšťadiel, vodeodolný 
 

OBLASŤ POUŽITIA 
Montážna fixačná páska ISOVER VARIO XtraFix je určená na 
spoľahlivé a funkčné prichytenie klimamembrány VARIO 
XtraSafe k podkladu. Páska sa k podkladu lepí  samolepiacou 
vrstvou; v prípade nedostatočne nosného podkladu 
odporúčame fixovanie pásky k podkladu pomocou 
mechanických spiniek (vzdialenosť medzi spinkami ca. 20 cm) 
resp. iným vhodným spôsobom.  
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. 
Páska je špeciálne vyvinutá pre použitie ako fixačná páska pod 
klimamembránu VARIO XtraSafe a umožňuje opakované 
položenie fólie bez mechanického poškodenia.  
Dôležité: Tepelná izolácia a klimamembrána musia byť  
v konštrukcii inštalované takým spôsobom, aby bola 
zabezpečená trvanlivosť ich uloženia a funkčnosť v dlhodobom 
horizonte. V každom prípade je nutné vrstvu tepelnej izolácie 
a vzduchotesnú vrstvu zabezpečiť aj mechanicky pomocou 
profilov resp. drevených lát (aj v prípade, že sa ďalej nerealizuje 
finálny interiérový obklad konštrukcie).  

 
Systém ISOVER VARIO Xtra prispieva k obmedzeniu výmeny 
vzduchu medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi 
a priaznivo tak ovplyvňuje celkovú energetickú blianciu budov.  
Upozornenie: Systém nie je vhodný pre prevádzky s trvalým 
vysokým vlhkostným zaťažením (sauny, bazény, priemyselné 
práčovne a pod.). 
 

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

Montážna páska ISOVER VARIO XtraFix je balená v ochrannom 
papierovom obale. Počas dopravy a skladovania nesmie byť 
ochranný obal mechanicky poškodený; skladovanie v suchých 
priestoroch. 
 

VÝHODY POUŽITIA 
 Jednoduchá a rýchla montáž fólie jednou osobou 
 Možnosť odlepenia fólie a spätnej inštalácie 
 Montáž bez nutnosti použitia mechanických spiniek 

(montáž bez dierovania fólie)  
 Vysoká lepiaca schopnosť a prídržnosť k podkladu 
 Páska nemení hrúbku ani objem  
 Inovatívny systém montáže pomocou fixačnej pásky 

VARIO XtraFix a špeciálnemu vliesu na zadnej strane fólie  
 Spoľahlivá funkčnosť a dlhodobá životnosť 
 Univerzálne vhodná pre novostavby aj rekonštrukcie; 

montáž z vnútornej aj vonkajšej strany 
 Ekologická a hygienická nezávadnosť 

 
ROZMERY, BALENIE 
Označenie Rozmer Šírka  Balenie 

[cm] [cm] [bm/bal] [ks/krabica] 

ISOVER VARIO XtraFix 2500 x 1,0 1,00 25,0 20 rol 

 
TECHNICKÉ PARAMETRE 
Parameter Jednotka Hodnota Norma 

Teplotná odolnosť °C -40 až +80°C - 

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

Farba - Biela - 

 

SÚVISIACE DOKUMENTY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8.2014: Uvedené informácie sú platné v období vydania technického listu. Výrobca si vyhradzuje právo tieto údaje aktualizovať. 


