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Výrobce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oblast použití
  • pro novostavby i rekonstrukce
  • výztužná vložka pro hydroizolační stěrky systému 

KEMPEROL

Vlastnosti
  • snadná aplikace díky velmi dobré smáčivosti
  • zajišťuje dosažení potřebné tloušťky hydroizolační 

vrstvy
  • vhodná pro všechny typy a geometrie podkladů
  • polyester

Forma pevná textilie
Barva bílá
Plošná hmotnost                  165 g/m2

Balení
Role
Návin:   50 m
Šířky v cm: 105 / 70 / 52,5 / 42 / 35 / 26,25 / 21 / 10,5

Skladování
Lze skladovat na suchém místě. Zamezte zvlnutí, 
mechanickému poškození a nebo pomačkání rolí. 

CE-klasifikace
Příslušentví pro   ETA 03/0025
   ETA 03/0026
   ETA 03/0043
   ETA 03/0044 

Požadavky na zpracování
Příprava
Zejména v případě opracování detailů si připravte 
jednotlivé přířezy vložky ještě před rozmícháním 
hydroizolační stěrky. Vložku uchovávejte čistou, 
suchou a nezmačkanou. 

Aplikace
Na předem připravený podklad rozlijte přibližně 
2/3 požadovaného množství hydroizolační stěrky 
KEMPEROL. Do této vrstvy položte výztužnou vložku 
KEMPEROL 165 Fleece. Dodržujte přesahy šířky min.  
50 mm. Vložku válečkem nebo štětcem zatlačte do 
pryskyřice, rovnoměrně vytlačte bubliny vzduchu a 
přetřete zbylou 1/3 připraveného materiálu tak, aby 
vznikl slinutý povrch. 

Při vytažení stěrky na rámy oken a dveří zajištěte 
minimální přesah 50 mm a výšku ukončení 150 mm 
nad finálním povrchem střešního pláště. Při ukončení 
na chemicky odlišných materiálech proveďte přesah 
min. 100 mm.

Likvidace
 

Textilie   EAK 04 02 21

Všeobecné informace
Nikdy do materiálů systému KEMPER nepřimíchá-
vejte cizí látky. Materiál je určen jen k odbornému 
zpracování.

Výztužná vložka

KEMPEROL 165 Fleece 
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Informace obsažené v tomto technickém listě vychází z našich zkušeností a úrovně technických znalostí získaných ze zkušeb-
ních laboratoří a bibliografie. Poskytnuté informace mají informativní charakter a mohou být v závislosti na vývoji materiálů  
a technologií pozměněny. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno.  Konzultace 
poskytované našimi pracovníky mají pouze doporučující charakter. Vzhledem k tomu, že nám nejsou předem známy všechny 
okolní podmínky, doporučujeme před použitím v konkrétních konstrukcích provést zkušební aplikaci. Naše záruka se vztahu-
je na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. © AMTEKO international, s.r.o. Verze CZE-07/19
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