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POWER PRO-ROOF 
Katalogové č. A5020 

 
DLOUHODOBĚ ELASTICKÁ TĚSNICÍ HMOTA VYZTUŽENÁ SKELNÝM VLÁKNEM  
Lepí většinu stavebních materiálů: cihlu, beton, dřevo, olovo, cín, asfaltové střešní krytiny, 
pozinkované plechy, izolační materiály,  PVC, polyester.  
Těsnění, lepení a opravy s pomocí jednoho výrobku.  
Netvrdne a zůstává stále pružný.  
Vhodný k použití na vlhkém povrchu.  
Možnost použití při nízkých teplotách: -10 °C.  
Snadná a jednoduchá aplikace pomocí nejjednoduššího ručního nářadí: špachtle, štětce apod. 
 
Základní informace 
POWER PRO-ROOF je těsnicí hmota s unikátním chemickým složením. Obsahuje asfalt, butylkaučuk a skelná vlákna. Jedná 
se o produkt s vysokou roztažností a pružností. PRO-ROOF lze aplikovat na většinu stavebních materiálů včetně mokrých 
povrchů.   
 
Oblast použití 
POWER PRO-ROOF pokrývačské práce na střechách plochých i šikmých, opravy všech typů střešních krytin, okapů; 
klempířské práce atd. Při zajištění základů, betonových konstrukcí, ocelových konstrukcí umístěných pod zemí, hydroizolace 
apod. Ochrana proti korozi potrubí a podzemních i nadzemních konstrukcí. Jako lepidlo pro opravy asfaltových střešních krytin 
za studena. POWER PRO-ROOF lze nanášet na většinu materiálů používaných ve stavebnictví, jako jsou: cihla, beton, 
keramické materiály, dřevo, měď, olovo, ocelové pozinkované plechy, izolační materiály, polyvinylchlorid, polyestery a všechny 
typy střešních krytin. 
 
Aplikační vlastnosti 

 Přilne k většině materiálům, přilne i na vlhké povrchy 

 Zůstává stále pružný a nepraská 

 Lze aplikovat až do – 10 °C 
 
Návod k použití 

 Očistěte povrch 

 Naneste Pro-roof štětcem nebo špachtlí 

 Nechejte zaschnout 
 
Technické údaje 
Chemické složení:                             obsahuje asfalt, skelná vlákna a butylkaučuk 
Pružnost:                                           170 % 
Teplotní odolnost:                              od -45 °C do 85 °C 
Odolnost proti UV záření:                  absolutní (výborná) 
Známky stárnutí:                                nejsou 
Voděodolnost:                                    absolutní 
Odolnost vůči uhlovodíkům:               není odolný 
Odolnost vůči atmosférickým vlivům: výborná 
Teploty pro aplikaci:                           od -10 °C do 50 °C 
Spotřeba:                                           750 g/m na hladkém povrchu, 1,9 kg/m na porézním povrchu 
Nenanášet na povrchy pokryté sněhem nebo ledem !!! 
Trvanlivost:                                        24 měsíců, skladujte na suchém, chladném místě, chraňte před mrazem. 
Bezpečnostní opatření:                      viz bezpečnostní list. 
Balení 
 
Kód zboží Název    Balení   Typ     
A5020            POWER PRO-ROOF                 nádoba: 10 kg  lepidla a tmely 
 
Skladování 
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte na suchém místě. Doporučená skladovací teplota:+ 5 až +25 °C. 
 
Obecné informace 
Pro bezpečnou manipulaci s tímto produktem se podívejte do Bezpečnostního listu. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom 
vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací 
a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se týká pouze standardních prodejních 
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného 
použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 
Údaje obsažené v tomto listu mohou být uvedeny jako typické hodnoty nebo rozsahy. Hodnoty jsou založeny na skutečných 
testových datech a jsou ověřovány v pravidelných intervalech. 
 


