
Sklovláknité samolepicí  
pásky pro spoje  
sádrokartonových desek
FibaTape®

ADFORS FibaTape® 
je jediná páska s CE certifikací
ADFORS FibaTape® produktová řada nabízí 
kompletní řešení pro spoje v suché výstavbě a 
opravy prasklin na Vašich zdech. Všechny pásky 
jsou samolepicí, tenké, lehké, zároveň však 
extrémně pevné a snadno použitelné. I díky 
těmto vlastnostem šetří FibaTape® nejen Váš 
čas, ale také Vaši peněženku.

— pevnější spoj než s papírovou páskou 
—  pevnější spoj než se standardní 

sklovláknitou páskou
— vysoká kvalita je náš standard



SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovská 106

570 01 Litomyšl • Česká republika 
Tel. : + 420 461 651 111
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JAK NA TO?
ADFORS FibaTape® 

1. Přilepte pásku samolepicí vrstvou přímo  
 na spoje. 
2.  Zcela překryjte pásku tenkou vrstvou 

tmelu (5-10 cm) a nechte uschnout.
3. K úplné dokonalosti překryjte druhou   
 vrstvou tmelu (15-20 cm širokou).

CLASSIC

MOLD-X

XTREME

PERFECT FINISH

Univerzální páska pro spoje sádrokartonových desek

Samolepicí páska proti plísním 

Samolepicí páska pro extrémní podmínky

Ultra tenká samolepicí páska

Samolepicí — pro snadnou aplikaci.

Vysoká mechanická odolnost — pro pevnější spoje.

Hladký povrch — otevřená tkanina minimalizuje tvorbu puchýřků  
a bublin. 

Antimikrobiální úprava — zvýšená odolnost proti plísním.  
Skvělé řešení pro místnosti s vysokou vlhkostí vzduchu.

Vyšší ochrana — poskytuje vyšší ochranu proti plísním než ostatní 
pásky ve vlhkém prostředí. Podle ASTM D3273 hodnocena stupněm 
“10”, což odpovídá nejvyší možné odolnosti proti tvorbě plísní.

Skvělá kompatibilta — je ideálním doplňkem vlhku odolných 
sádrokartonových desek.

Extrémní přilnavost — více lepidla pro lepší přilnavost  
i při extrémních teplotních nebo vlhkostních podmínkách.

Extrémní vlhkost — skvělá lepivost i v prostředí s vysokou vlhkostí 
vzduchu.

Extrémní teploty — lepivost takřka za všech podmínek: při 
teplotách od 5°C do 35°C.

Tenký profil — o 30% tenčí než klasická sklovláknitá páska, při 
zachování stejné pevnosti.

Vyšší pevnost — o 50% více křížení a vyšší počet textilních vláken 
pro bezkonkurenční pevnost.

Ideální pro stropy — tenčí profil vyžaduje méně tmelu a následně i 
méně ukončovacích prací (broušení, atd.).

BALENÍ

ADFORS FibaTape®  
je jedinou samolepicí páskou pro 
spoje sádrokartonových desek, která 
má CE značku.

www.adfors.com

ADFORS 
FibaTape® role

počet 
rolí v 

krabici

počet rolí 
(krabic) na 

paletě
Classic, Mold-X, 

Xtreme
48 mm × 20 m

24

1 536 (64)
Perfect Finish

Classic 48 mm × 45 m 960 (40)

Classic

48 mm × 90 m

480 (20)

Mold-X, Xtreme

12

480 (40)

Perfect Finish 576 (48)

Classic 48 mm × 153 m 288 (24)


