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Den Braven recept na kvalitní střechu

ZATEPLUJTE 
RYCHLE - LEVNĚ - 

MODERNĚ!

Moderní jednosložkové polyuretanové lepidlo určené 
pro efektivní lepení izolantu. 

Roky v praxi prověřené a používané pro lepení tepelných izolací střech na pod-
klady z modifikovaných asfaltových pásů tzv. elastomerů s SBS kaučukem  

a na oxidované asfaltové pásy opatřené pískovanými povrchy. Speciálně vyvinuto 
za účelem lepení lehkých, tepelně izolačních materiálů, především expandované-
ho EPS a extrudovaného XPS polystyrenu. Vyniká dokonalou fixací a rozměrovou 
stabilitou. Spolu s izolantem, izolačními pásy (např. Fatrafol) a kotevními prvky, 
se používá při tvorbě tepelného štítu střech. Při použití výrobku Thermo Kleber 
ROOF se ušetří čas a peníze.

Použití!
  Pro vysoce efektivní lepení a montáž tepelných izolací  
z EPS  a XPS na oxidované a modifikované izolace střech

  Mimo jiné je vhodné i pro lepení na izolace základových
     konstrukcí

Přednosti!
  Z jedné dózy lze přilepit 12 až 20 m2 polystyrenových desek
  Pochůznost již po 2 hodinách od nalepení
  Vysoká úspora času
  Snadná manipulace
  Objemová nasákavost max. 3%

Izolační hodnota 30-35 mW/m.K (dle DIN 52612)
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W/mK (dle ČSN 72 7012-2)
Tepelná odolnost –40 / +90 °C (po vytvrzení)
Teplota dózy pro aplikaci nad +5 °C (optimální +10°C až +20°C)
Tepelný rozsah použití +0 / +35 °C (optimální +5°C až +25°C)
Doba vytvoření nelepivé 
slupky

8 - 12 min. (v závislosti na teplotě a relat.vlhkosti)

Řezatelnost 40 - 50 min. (při 23°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu)
Rozměrová stabilita -5%<DS< 0% %
Přídržnost k polystyrenu ~ 0,14

~ 0,11
MPa
MPa

z EPS
z XPS

Přídržnost EPS / EPS ~ 0,90 MPa
Šířka lepidla při nanesení 30 mm
Vydatnost dózy 12 – 20 m2 při ø 3 cm (v závislosti na použití ve stavbě)
Přídržnost k oxid. asfaltovým 
pásům

~ 0,08 MPa jemnozrnný posyp (např.Bitagit 35)
~ 0,07 MPa hrubozrnný posyp (např. Hydrobit V60 S42H)
~ 0,06 MPa stará asfaltová izolace „IPA“
~ 0,06 MPa asfaltové podklady opatřené reflexním nátěrem

Přídržnost k modifikovaným 
pásům

~ 0,08 MPa s SBS kaučukem

Odzkoušeno a prověřeno 
inženýry Technického 
a zkušebního ústavu Praha.

Technické údaje

Lepidlo na polystyren 
a asfaltové pásy 
DenBit STYRO LT
Obj. číslo 11014BI ............. 10kg

Střešní bitumenové 
lepidlo (Tixoplast)
Obj. číslo 10305RL ......... 310ml

Střešní hydroizolační 
nátěr (S-T4)
Obj. číslo CH0038 ................. 5kg
Obj. číslo CH0035 .............. 12kg
Obj. číslo CH0034 .............. 40kg

Střešní bitumenový 
tmel
Obj. číslo 10205RL ......... 310ml
Obj. číslo 10215BD ........ 550ml

Střešní elastický tmel
Obj. číslo 102061RL ...... 310ml

Trebišov



Aplikace Thermo Kleber ROOF při lepení tepelné izolace z EPS na střešní konstrukce:
Zde vložte klíny z EPS, které se seříz-
nou podle požadavku.

Zbylou mezeru mezi atikou a EPS vy-
plňte opět výrobkem Thermo Kleber 
ROOF. Stejně tak vyplňte možné spáry 
mezi EPS deskami.

Lepení desek z EPS 
a XPS na modifikované 
a oxidované 
asfaltové izolace

1 dóza = až 20 m2

Na asfaltové izolace, dřevo, cihly, beton, omítky
Vysoká úspora času
Úspora až 50% nákladů na lepení
Kotvení desek již po 2 hodinách

Zvláštní pozornost věnujte první des-
ce umísťující se do rohu ploché stře-
chy. Je nutné dodržet rovnoběžnost 
hran desky s atikou tak, aby nedošlo 
k rozchodu spá-
ry. Je možné 
použít vodícího 
provázku nata-
ženého z protěj-
šího koutu.

4

Další desky se již kladou stejným způsobem.

5

8

9

Thermo Kleber ROOF se aplikuje pis-
tolí přímo na podklad o průměru hou-
senky cca 3-4 cm. Dostačující jsou 
3 pruhy na 1m2. V otevřené krajině 
s intenzivními větry, kde hrozí větší 
sání větrem, 
je nutné zvýšit 
množství lepicí 
pěny na okra-
jích a v rozích 
lepené plochy.

3

Thermo Kleber ROOF cca 30x důklad-
ně protřepejte, aby se obsah promíchal. 
Našroubujte na aplikační pistoli s NBS 
závitem. Nastavte aretačním šroubem 
požadované dávkování.

2

Před samotným lepením je zapotřebí 
povrch řádně omést a zbavit jej nesou-
držných částí. Prašný podklad snižuje 
přilnavost lepidla. Povrch se nevlhčí!

1

Nutné je co nejtěsnější srážení desek 
k sobě, aby se eliminovaly tepelné mosty již  
v počátku. Je zapotřebí kontrolovat rovin-
nost, aby nevznikaly schody mezi deska-
mi, přičemž se musí dodržet spád stře-
chy. Upravovat desky je možné max. do  
20 minut od nalepení.

6

Ve vnitřních koutech bývá zpravidla pro-
veden fabionek nebo 45° náběh z důvodu, 
aby nedocházelo k přelomení hydroizolace.

7

Po vytvrdnutí PUR lepidla jej seřízněte 
podél okraje tepelné izolace, aby bylo 
možné druhou vrstvu tepelné izolace 
přirazit k atice.

10

11

Založte druhou vrstvu izolačních de-
sek. Ty je nutné převazovat s první 
vrstvou.

12

V kladení desek postupujte podobně 
po celém střešním plášti.

13

Kontrolujte pravidelně rovinnost mezi des-
kami, aby nevznikaly schody a zároveň pře-
kontrolujte dodržení potřebného spádu.

14

Pokud se jedná o malou střešní plochu 
např. u RD se středovým střešním žlabem, 
kdy je jedna strana v rovině, je zde možné 
kontrolovat, zda jsou izolační desky v tomto 
směru ve „váze“.

15

Mezeru mezi deskami a atikou opět vyplňte 
výrobkem Thermo Kleber ROOF.

16

Thermo Kleber ROOF cca 30x důkladně protřepejte, aby 
se obsah promíchal. Našroubujte na aplikační pistol s NBS zá-
vitem. Nastavte aretačním šroubem požadované dávkování.

1

Aplikace Thermo Kleber ROOF na lepení tepelně izolačních desek z XPS na sokl a základ:

Na izolační desku naneste tři svislé pruhy ve vzdálenosti 
cca 25 cm od sebe a cca 10 cm od kraje desky.

2

Desku ihned přiložte ke stěně (nejpozději do 2 minut) od apli-
kace výrobkem Thermo Kleber ROOF.

3

Desku přitlačte k základu nebo soklu.

4

Překontrolujte svislost desek. Stejně tak překontrolujte, zda je 
horní hrana desek ve váze.

5

6

7

Stejným způsobem postupujte po obvodu celé stavby.

8
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