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ADEKA® P-201

Těsnicí a lepicí pasta pro expanzní těsnící pásku, 
vodou bobtnající 

Charakteristika
ADEKA® P-201 je hydrofilní, pevná těsnící pasta s 
dobrou odolností vůči chemikáliím. Po aplikaci utváří 
trvale elastickou, opakovaně expanzní a těsnící hmotu 
a to i pod vodou. ADEKA® P-201 má dlouhodobou 
flexibilitu a stabilitu i po nabobtnání. Pasta má tyto 
vlastnosti:
• Bez obsahu rozpouštědel
• Trvale flexibilní
• Aplikace bez penetrace
• S trvale kontrolovanou expanzí 
• S dobrou chemickou odolností
• Aplikace na vlhké podklady

Použití
ADEKA® P-201 se používá jako lepidlo pro fixaci 
expanzních těsnících pásků a provazců ADEKA® a pro 
dokonalé utěsnění prostupů potrubí. Dále se používá 
pro utěsnění stavebních spojů a spár s očekáváným 
zatížením tlakovou vodou. 

Oblasti použití:
• Utěsnění spár a prostupů v betonech
• Připojovací spáry příček a přepážek
• Rekonstrukce dilatačních spár 
• Montáž světlíků
• Zajištění přírubových konstrukcí 

Specifikace
Druh balení  
Velikost balení 
Barva
Hustota
Tvrdost Shore D
Prodloužení při přetržení1)

Přídržnost
Zvýšení objemu bobtnáním
Skladování

kartuše 320 ml
24 ks/krabice
šedivá
1,28 kg/l
cca 36
> 500 %
2,5 N/mm2
cca 120 %
12 měsíců

Spotřeba
Pro lepení 
Pro spárování

5-7m/ kartuše
v závislosti na instalaci

1) Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %



ADEKA® P-201

Příprava podkladu
Podklad musí být nepropustný pro vodu, bez povlaku, 
trhlin a ledu. Stojatá voda, cementové kaly, prach a jiné 
látky, které omezují přilnavost, musí být odstraněny.

Pracovní postup
1. Uřízněte špičku kartuše a vytáhněte vyčnívající 

fólii.
2. Použití materiálu závisí na typu aplikace a kvalitě 

podkladu.
3. Pro připevňování těsnících pásků a provazců 

ADEKA® je spotřeba cca. 1 kartuše na 5-7 
běžných metrů. Následná betonáž je možná až po 
vyschnutí (cca po 24 hod.).

4. Načaté kartuše uzavřete a před dalším použitím 
propíchněte ztvrdlou hmotu v otvoru.

5. V případě aplikace pod napojení svislé stěny na 
přiléhající vodorovnou konstrukci musí být lepící 
pasta včetně expanzního pásku umístěna ještě 
před betonáží na vodorovnou konstrukci tak, aby z 
každé strany bylo min. 10 cm tloušťky stěny.

Systémové výrobky Hahne
ADEKA®  expanzní provazce

Důležitá upozornění
• Teplota pro zpracování mezi 5 °C až 35 °C.
• Dodržujte dobu schnutí 1mm vrstvy za 24 hod.
• U širokých dilatačních spár dohlédněte na 

dostatečnou přídržnost.
• Zajistěte důkladné vyplnění spár s dostatečným 

množstvím materiálu.

Složení
Uretanový předpolymer

Bezpečnostní předpisy/doporučení
Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, 
platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví 
při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle 
a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou 
uvedeny v bezpečnostním listu. 

Likvidace odpadu
Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na 
skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné 
firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Výrobce
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributor
BAUPROTECT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 732 132 445
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. 
Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy 
konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných 
vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka 
pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě 
nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému 
zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. 
Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického 
listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém 
oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, 
doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají 
našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 
12.2020


