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Zaručíme Vám jistotu

D
-TACK

Na výrobky s touto značkou 
dostanete od D-TACK 30- ti 
letou záruku.

Vsaďte s D-TACK na největší bezpečnost, abyste zamezili stavebním poškozením!

Pro výrobky s touto značkou 
je zaručena 6-ti letá záruka 
materiálu u ZVDH.

Takto označené výrobky jsou 
prověřené systémové kom-
ponenty pro D-TACK větru 
odolné systémy

30: let
V Z D U C H O T Ě S N O S T

 

D
-T

ACK vzduchotěsný systém

Z Á R U K A

Společnost CZECH PAN s.r.o. vznikla v roce 1998 ve Varnsdorfu jako výrobce a prodejce sta-

vebních materiálů pro suchou výstavbu. Firma získala  výhradní zastoupení německého vý-

robce D-TACK pro Českou a Slovenskou republiku.

D-TACK Klebeband GmBH se sídlem v jihoněmeckém Essingen se od svého založení v roce 

1995 zabývá vývojem a prodejem jedno a oboustranně lepicích pásek a speciálních samole-

pících produktů pro řemeslníky i průmysl.

Díky těsné spolupráci se zákazníky byl sortiment v průběhu posledních let doplněn o širokou 

nabídku systémů pro šikmé střechy. Inovativní a futuristické projekty osvědčené kvality zajiš-

ťují podnikatelům silnou pozici na trhu a pomáhají rozšiřovat okruh zákazníků. 

PORADENSTVÍ - SERVIS - KOMPETENCE
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TACOTOP® 11

TACOTAPE

FLEX-FIRST

NAGELDICHT

FLEX-DICHT 3D

TACOKLIMA® SD 2

Sanační lišty

TACODUO®

TACOPRO®

TACOFLEX®

Folie na utěsnění spár  

TACODICHT®

TACOFLEX® rozříznutý

PRIMER

TACOBUTYL® X-FORM

TACOTOP® 19 SK

TACOFIX

VZDUCHOTĚSNÉ VNITŘNÍ PLÁŠTĚ BUDOV
Konstrukce s tepelnou izolací musí být chráněny proti kon-
denzaci vody, která vzniká při teplém a zároveň vlhkém 
vzduchu v  místnosti. Zde jsou instalovány vnitřní parozá-
brany, eventuelně klimatické membrány jako vzduchotěsný 
základ. Velký význam má pečlivé vzduchotěsné lepení 
všech překrytí, připojení a prostupů. Pouze za těchto před-
pokladů lze předejít poškozením konstrukcí a zajistí zdravé 
a příjemné vnitřní prostředí.

VĚTRU ODOLNÉ VNĚJŠÍ PLÁŠTĚ BUDOV  
Abychom ochránili izolované konstrukce před prachem, 
zvířeným sněhem, ale i  před hmyzem, je studená strana 
budovy vybavena propustnou střešní nebo fasádní fólií. 
Větru odolný základ slouží jako druhá vodu odvádějící 
vrstva pod zastřešením nebo předsazenou fasádou. I  zde 
se v  závislosti na  poloze, použití budovy a sklonu střechy 
(fasády) lepí všechna překrytí, připojení a prostupy. Jen tak 
může být zaručena dlouhodobá funkčnost těsnosti a s tím 
i dlouhověkost střešní (stěnové) konstrukce. 

30: let
V Z D U C H O T Ě S N O S T
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Dlouhá životnost – nová defi nice?Využití technologií v praxi

Našim cílem je dlouhodobě spolupracovat 
s našimi zákazníky! 

To může fungovat pouze když nabízíme 
řešení, které je postaveno na dlouhé život-
nosti. Protože víme, že náš zákazník může 
uspokojit svého klienta a  zachovat své 
dobré jméno, pouze když odevzdá nejlepší 
výsledky s použitím nejlepších výrobků.

D-TACK Klebeband GmBH nabízí kom-
pletní řešení z  jedné ruky. Výrobky jsou 
opatřeny bezkonkurenčními bezpečnost-

ními a dlouhověkými garancemi. Stejně důležitá je pro nás ekologie, 
proto dbáme u našich výrobků na ekologicky šetrná řešení od výběru 
surovin až po fi nální balení výrobků, která mohou být používána bez 
pochyb dokonce i u ekologických staveb. 

Samozřejmě máme ostře kalkulované ceny a můžeme řemeslníkům 
ušetřit obchodní rozpětí maloobchodu. Ale pro nás je stejně důle-
žité poskytnout našim zákazníkům kompetentního a  vyškoleného 
poradce. Těšíme se na „dlouhodobou“ spolupráci s vámi. 

I to Vám můžeme garantovat. 

D-TACK Komplexní dům

Jako příklad: Použití systémových produktů
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D-TACK TACOKLIMA® SD 2

Otestované příslušenství pro vzduchotěsný systém 
TACOKLIMA® SD 2:

Pokládání pod krokve jako parozábrana/ 

klimamembrána

D-TACK TACOKLIMA® SD 2 je u novostaveb nebo 
výstaveb podkroví připevněn zevnitř pod krokve 
(po položení izolace mezi krokve).

Pokládání mezi krokve jako sanační parozá-

brana

D-TACK TACOKLIMA® SD 2 se při sanaci pokládá 
zvenčí smyčkovitě přes krokve. Před položením 
izolace mezi krokve je vanovitá klimamembrána 
připevněna sanačními lištami. 

Číslo výrobku Jméno výrobku Šířka x délka Balení: 3 role Balení: 18 rolí Balení: 36 rolí

515015 TACOKLIMA® SD 2 1,5 m x 50 m 225 m² 1350 m² 2700 m²

Popis výrobku

Difúzně inhibiční parozábrany a vzduchotěsné 
folie podle nejnovějších směrnic ZVDH, EnEV 
a DIN 4108 s Sd hodnotou cca 2 m.  
Variabilně použitelné při renovacích a u novo-
staveb.
Parozábrana zajišťuje zpětné vysychání střešní 
konstrukce v létě a redukuje kondenzování vody 
v zimě.

Použití

V difúzně otevřených šikmých střešních kon-
strukcích na vnitřních stranách i při renovacích 
přes krokve (vanovitá teplá strana izolace). 

Doporučeno pro izolace: 

• Isover  • Rockwool
• Ursa  • Knauf
• Superglass  • atd.  

Vlastnosti

• 30 let záruka na systém
• Sd hodnota: cca 2 m
• osvědčení o zkoušce u uznávaných   
 institucí
• CE certifi kát
• značný potenciál na zpětné schnutí,   
 v porovnání s klasickými parozá-  
 branami
• vysoká pevnost v tahu
• lehká manipulace díky mřížkování
• třída hořlavosti: E

Klimamembrány pro renovace / novostavby

VZDUCHOTĚSNÝ ZÁKLAD

TACOBUTYL
®

 X-FORM

Strana 22

TACODUO
®

Strana 21

TACODICHT
®

Strana 19

TACOFLEX
®

Strana 20

TACOBUTYL
®

Strana 23

Sanační lišty

Strana 26

TACOPRO
®  1)

Strana 19

1) Ne u smyčkového pokládání

Přilnavá kombinace 
Folie-Fleece 

Příklad využití 1 Příklad využití 2

30: let
V Z D U C H O T Ě S N O S T
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Otestované příslušenství pro vzduchotěsný systém TACO-
KLIMA® SD 2 +PLUS+:

Pokládání pod krokve jako parozábrana před 

foukanou izolací

D-TACK TACOKLIMA® SD 2 +PLUS+ se připev-
ňuje a mechanicky jistí u novostaveb, nebo při 
výstavbě podkroví, před použitím dřevěných, 
nebo foukaných izolací, zevnitř pod krokve.

Pokládání na bednění jako 

parozábrana/klimamembrána

D-TACK TACOKLIMA® SD 2 +PLUS+ se připevňuje 
před pokládáním střešní izolace přímo na bed-
nění a plní v této konstrukci funkci parozábrany.

Číslo výrobku Jméno výrobku Šířka x délka Balení: 3 role Balení: 18 rolí Balení: 36 rolí 

511550 TACOKLIMA® SD 2 +PLUS+ 1,5 m x 50 m 225 m² 1350 m² 2700 m²

Klimamebrána pro střešní a foukané izolace

Popis výrobku

Vyztužená difúzně inhibiční parozábrana 
a vzduchotěsná folie dle nejnovějších směrnic 
podle ZVDH, EnEV a DIN 4108 a Sd hodnotou 
od cca 2 m. 
Variabilně použitelná při sanacích a novostav-
bách. Díky vyztužené obzvlášť vhodná pro 
foukané a střešní izolace.
Parozábrana zajišťuje zpětné vysychání střešní 
konstrukce v létě a redukuje kondenzování vody 
v zimě.

Použití

V propustných šikmých střechách vhodná 
díky své extrémně zesílené mřížkové struktuře 
především pro foukané izolace a k pokládání pod 
střešní izolace. 
Stejně tak vhodná k použití jako parozábrana 
na vnitřní straně, případně vnější při sanaci, přes 
krokve (vanovitá teplá strana těsnění).

 

TACODICHT
®

Strana 19

TACOPRO
®

 Pfl aster

Strana 19

TACODUO
®

Strana 21

TACOPRO
® 1)

Strana 19

TACOFLEX
®

Strana 20

Sanační lišty

Strana 26
TACOBUTYL

®

Strana 23

TACOBUTYL
®

 X-FORM

Strana 22

Se zesíleným mřížkováním

Příklad využití 1 Příklad využití 2

Doporučeno pro izolace: 

• Isover  • Rockwool
• Ursa  • Knauf
• Superglass  • atd. 

Vlastnosti

• 30 let záruka na systém
• Sd hodnota: cca 2 m
• osvědčení o zkoušce u uznávaných institucí
• CE certifikát
• značný potenciál na zpětné schnutí,   
 v porovnání s klasickými parozábranami
• vysoká pevnost v tahu
• třída hořlavosti: E

D-TACK TACOKLIMA® SD 2+PLUS+

1)Ne u foukaných izolací a u smyčkového pokládání

30: let
V Z D U C H O T Ě S N O S T
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Příklad využití 1Otestované příslušenství pro vzduchotěsný systém 
TACOFOL SD 100:

Pokládání pod krokve jako klasická parozá-

brana

D-TACK TACOFOL SD 100 se připevňuje u novo-
staveb nebo půdních výstaveb, po vložení izo-
lace mezi krokve, na vnitřní straně pod krokve. 

VZDUCHOTĚSNÉ

Číslo výrobku Jméno výrobku Šířka x délka Balení: 2 role Balení: 35 rolí Balení: 70 rolí

510425 TACOFOL SD 100 4 m x 25 m 200 m² 3500 m² 7000 m²

Klasické parozábranné fólie

D-TACK TACOFOL SD 100

Popis výrobku

PE- Parozábranná fólie jako klasická parozábrana 
a vzduchotěsná folie podle nejnovějších směrnic 
ZVDH, EnEV a DIN 4108 Sd hodnotou > 100 m. 
Nárazu a přetrhnutí odolná PE- fólie slouží 
k vytváření vzduchotěsných obvodových plášťů 
na teplých stranách budov.
Parozábrana brání nekontrolovanému pronikání 
vlhkosti do střešní konstrukce a zabraňuje tak 
poškozování stavby. 

Použití

Navrženo pro použití na teplých stěnách 
u difúzně otevřených a difúzně uzevřených 
konstrukcích ve vnitřních stavbách a půdních 
vestavbách.
Vhodná pro zdi, střechy a stropy. 

Doporučení pro izolace například z:
  
• Isover  • Rockwool
• Ursa  • Knauf
• Superglass  • atd. 

TACOBUTYL
®

 X-FORM

Strana 22

TACODUO
®

Strana 21

TACODICHT
®

Strana 19

TACOFLEX
®

Strana 20

TACOBUTYL
®

Strana 23

TACOPRO
®

Strana 19

Poloprůhledná pro kontrolu 
těsnění

Vlastnosti

• 30 let záruka na systém
• Sd hodnota: > 100 m
• CE certifikát
• třída hořlavosti: E
• šířka role: 4 m, složeno na 1,15 m
• matně průhledná, pro kontrolu těsnění
• klasická parozábrana pro vnitřní   
 a střešní konstrukci
 

30: let
V Z D U C H O T Ě S N O S T
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Příklad využití 1 Příklad využití 2 Otestované příslušenství pro vzduchotěsný 
systém TACOFOL SD 200:

Pokládání pod krokve jako parozábrana před 

foukanou izolací

D-TACK TACOALU SD 200 se pokládá a mecha-
nicky připevňuje u novostaveb nebo půdních 
výstaveb před použitím celulózách nebo fouka-
ných izolací z vnitřní strany pod krokve.

Pokládání pod krokve jako reflektivní paro-

zábrana

D-TACK TACOALU SD 200 se připevňuje u novo-
staveb nebo půdních výstaveb z vnitřní strany 
pod krokve, po vložení izolace mezi krokve.

Číslo výrobku Jméno výrobku Šířka x délka Balení: 3 role Balení: 30 rolí Balení: 60 rolí

511550 A TACOALU SD 200 1,5 m x 50 m 225 m² 2250 m² 4500 m²

Hliníková parotěsnící folie pro šikmé a rovné stěny

D-TACK TACOALU SD 200

Popis výrobku

Zesílená parozábranná folie s hliníkovým povla-
kem podle nejnovějších směrnic ZVDH, EnEV 
a DIN 4108 s Sd – hodnotou >200m.
K ochraně před pronikáním vlhkosti do šikmých 
a rovných střech. Díky zesílené tkanině se nej-
lépe hodí pro foukanou izolaci.
Speciální hliníková folie odráží teplo a poskytuje 
celoročně příjemné klima v místnostech. Navíc 
zabraňuje pronikání elektrosmogu.

Použití výrobku 

Navrženo pro teplé stěny u difúzně uzavřených 
a difúzně otevřených konstrukcí při vnitřní 
a střešní výstavbě. 
Také k použití na rovných střešních konstruk-
cích např. střechy na průmyslových halách. 
Především vhodná, díky své extrémně zesílené 
tkanině, na foukané izolace.

Doporučená především pro izolace:

• Isover  • Rockwool
• Ursa  • Knauf
• Superglass  • atd.

TACODICHT
®

Strana 19
TACODUO

®

Strana 21

TACOBUTYL
®   

ALU

Strana 23

TACOBUTYL
®

Strana 23
TACOBUTYL

®

 X-FORM

Strana 22

Odrážející teplo a zesílená 
tkanina

Vlastnosti

•  30 let záruka na systém 
•  Sd hodnota >200m
•  certifikace CE
•  požární vlastnost: třída E
•  parotěsná
•  extrémní pevnost
•  odrážející teplo
•  ochraňuje před elektrosmogem
•  vhodné pro použití foukané tepelné   
 izolace

30: let
V Z D U C H O T Ě S N O S T
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Prověřené příslušenství v systému TACOPLUS 
DSK:

Pokládka na bednění jako difúzně otevřená 

střešní a stropní folie

D-TACK TACOPLUS DSK se pokládá před při-
pevněním kontralatí a latí, a díky integrované 
samolepící pásce se v překrývajících plochách 
slepuje. 

Číslo výrobku Jméno výrobku Šířka x délka Balení: 2 role Balení: 10 rolí Balení: 30 rolí

510027 DSK TACOPLUS DSK 1,5 m x 50 m 150 m² 750 m² 2250 m²

Popis výrobku

Velmi pevná a vysoce difúzně otevřená folie pod 
střechy, stropy a bednění podle 
UDB-A/USB-A podle ZVDH s 270 g/m² a dvojitým 
samolepícím proužkem.
Se speciální, vodu odpuzujícím a UV-stabilním 
funkčním povlakem na vrchní straně a zesílenou 
netkanou textilií na vnitřní straně.

Použití

Vyvinuto pro použití jako folie bednění, stejně 
tak pro použití pod břidlicovou krytinu.
V kombinaci se systémovými komponenty je 
folie vhodná jako nepromokavá membrána 
v střešní konstrukci.

Doporučeno pro izolace:
 
• Isover  • Rockwool
• Ursa  • Knauf
• Superglass  • atd.  

D-TACK TACOPLUS DSK

Střešní a stropní folie se speciálním povlakem

VĚTRU-ODOLNÝ ZÁKLAD

TACOBUTYL
®

 X-FORM

Strana 22

TACODUO
®

Strana 21

TACOFIX

Strana 22

TACOBLACK UV

Strana 21

TACOBUTYL
®

Strana 23
NAGELDICHT

Strana 23

D-TACK

D
-TACK

Se speciální vodoodpudi-
vou vrstvou

Příklad využití 1

Vlastnosti

•  s dvojitou samolepící páskou (DSK)
•  vrchní vrstva: PES-netkaná textilie   
 s PU/Polyacryl vrstvou
•  váha: cca 270 g/m²
•  klasifikace: USB-A/UDB-A
•  testováno proti nárazovému dešti 
 TU Berlín
•  certifikováno CE
•  maximální použití: Třída 2/RDN-12˚
•  minimální sklon střechy: 6˚
•  vodotěsnost: W1
•  požární vlastnost: třída E
•  provizorní krytí: max. 8 týdnů
• odolnost proti vlivu počasí: 
 max. 9 měsíců
• speciální těsnící krajová páska proti   
 vlivům počasí
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Prověřené příslušenství větru odolného 
systému TACOTHERM DSK      

Pokládka na krokve jako difúzně otevřená 

folie v bednění

D-TACK TACOTHERM DSK se při izolaci mezi kro-
kvemi pokládá před připevněním latí a kontralatí 
přímo na krokve a díky integrovaným samolepí-
cím páskům lepí na překrývající se spoje.

Pokládka na bednění jako difúzně otevřená 

stropní folie

D-TACK TACOTHERM DSK se pokládá před 
připevněním latí a kontralatí přímo na bednění 
a díky integrovaným samolepícím páskům se 
v překývajících se spojích lepí.

Číslo výrobku Jméno výrobku Šířka x délka Balení: 2 role Balení: 10 rolí Balení: 30 rolí

510020 DSK TACOTHERM DSK 1,5 m x 50 m 150 m² 750 m² 2250 m²

Popis výrobku       
                                                 
Extrémně pevná a difúzně otevřená folie pod 
stropy a bednění, podle UDB-A/USB-A, ZVDH 
s 200 g/m² a dvojitými samolepícími páskami.
Se speciálním vodoodpudivým UV-stabili-
zujícím funkčním povrchem na vrchní straně 
a absorpční netkanou textilií na spodní straně. 
V absorpční netkané textilii je zachycena vlhkost 
a v závislosti na počasí odváděna ven. Absolutně 
mrazuvzdorné lepení, díky speciální těsnící 
pásce v překrývajících se spojích.

Použití

Vyvinuto pro použití jako membrána v bednění 
pro šikmé střešní konstrukce. Nabízí maximální 
průchodnost.

Doporučeno pro izolace:

• Isover  • Rockwool
• Ursa  • Knauf
• Superglass  • atd.

D-TACK TACOTHERM DSK

Stropní a bednící folie s absorpční netkanou textilií

TACOBUTYL
®

 X-FORM

Strana 22

TACODUO
®

Strana 21

TACOFIX

Strana 22

TACOBLACK UV

Strana 21

TACOBUTYL
®

Strana 23
NAGELDICHT

Strana 23

D-TACK

D
-TACK

Speciální těsnící vložka

Příklad využití 1 Příklad využití 2

Vlastnosti

•  s dvojitou samolepící páskou (DSK)
•  s těsnící páskou v překrývajících se   
 spojích
•  absorpční netkaná textilie s 
 TPU/PUR vrstvou
•  váha: ca. 200 g/m²
•  klasifikace: USB-A/UDB-A
•  testováno proti nárazovému dešti 
 TU Berlín
•  CE-certifikováno
•  maximální použitelnost: 
 třída 3/RDN-8˚
•  minimální sklon střechy: 10˚
•  vodotěsnost: W1
•  požární vlastnosti: třída E
•  provizorní krytí: max. 4 týdny
•  odolnost proti vlivu počasí: 
 max. 4 měsíce
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Prověřené příslušenství větru odolného 
systému TACOTOP® 19 SK:

Pokládka na krokve jako difúzně otevřená 

folie

D-TACK TACOTOP® 19 SK se při izolaci mezi 
krokvemi pokládá před připevněním latí a kon-
tralatí přímo na krokve a díky integrovaným 
samolepícím páskům lepí na překrývající se 
spoje.
  

Pokládka na bednění jako difúzně otevřená 

stropní folie

D-TACK TACOTOP® 19SK se pokládá před 
připevnění latí a kontralatí přímo na bednění 
a díky integrovaným samolepícím páskám se 
v překrývajících spojích slepuje.
   

Číslo výrobku Jméno výrobku Šířka x délka Balení: 2 role Balení: 10 rolí Balení: 20 rolí

510019 SK TACOTOP® 19 SK 1,5 m x 50 m 150 m² 750 m² 1500 m²

VĚTRU ODOLNÝ ZÁKLAD

PP-netkaná textilie pro maximální jistotu

Popis výrobku

Obzvláště stabilní, vysoce difúzně otevřená bed-
nící a stropní folie podle UDB-A/USB-A a ZVDH 
s 190 g/m². Vybavená samolepícími proužky 
v překrývajících se spojích a patentovanou spe-
ciální přilnavou plochou na spodní straně pro 
trvanlivé a spolehlivé nalepení.
Vysoká gramáž PP-netkané textilie chrání spe-
ciální funkční membránu proti mechanickému 
poškození a poskytuje vysokou průchodnost.

Použití

Maximální jistota pro stavebníky a zpracovatele 
při použití na střechách, stěnách a dřevěných 
rámových konstrukcí. 
K přímé pokládce na tepelné izolace nebo bed-
nění u všech větraných a nevětraných šikmých 
střechách i dřevěných trámových konstrukcí.

Doporučeno pro izolace:

• Isover  • Rockwool
• Ursa  • Knauf
• Superglass  • atd.

D-TACK TACOTOP® 19 SK

TACOBUTYL
®

 X-FORM

Strana 22

TACODUO
®

Strana 21

TACOFIX

Strana 22
TACOBLACK UV

Strana 21

TACOBUTYL
®

Strana 23

NAGELDICHT

Strana 23

TACOFLEX
®

Strana 20

D-TACK

D
-TACK

Speciální přilnavá plocha 
na spodní straně

Příklad využití 1 Příklad využití 2

Vlastnosti

•  se samolepícími pásky
•  3.vrstvá PP-tkaná textilie
•  váha: cca 190 g m²
• Sd- hodnota: cca 0,02 m
•  klasifikace: USB-A/ADB-A
•  testováno proti nárazovému dešti 
 TU Berlín
•  CE-certifikováno
• maximální použitelnost: 
 třída 3/RDN-4˚
•  minimální sklon střechy:  15˚
•  vodotěsnost: W1>2.000mm
• požární vlastnosti: třída E
•  provizorní krytí: max. 2 týdny
•  odolnost proti vlivu počasí: 
 max. 3 měsíce
•  předtištěná oblast překrývání
•  antireflexní, protiskluzná a pochůzí
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Prověřené příslušenství větru odolného 
systému TACOTOP® 14 (SK):

Pokládka na krokve jako difúzně otevřená 

folie

D-TACK TACOTOP® 14/TACOTOP® 14 SK se při izo-
laci mezi krokvemi pokládá před připevněním 
latí a kontralatí přímo na krokve a díky integro-
vaným samolepícím páskům lepí na překrývající 
se spoje.

Pokládka na bednění jako difúzně otevřená 

stropní folie

D-TACK TACOTOP® 14/TACOTOP® 14 SK se 
pokládá před připevnění latí a kontralatí přímo 
na bednění a díky integrovaným samolepícím 
páskám se v překrývajících spojích slepuje.

Číslo výrobku Jméno výrobku Šířka x délka Balení: 2 role Balení: 10 rolí Balení: 20 rolí

510014 TACOTOP® 14 1,5 m x 50 m 150 m² 750 m² 1500 m²

510014 SK TACOTOP® 14 SK 1,5 m x 50 m 150 m² 750 m² 1500 m²

PP-vláknitá netkaná folie pro univerzální použití

Popis výrobku

Stabilní, vysoce difúzně otevřená folie pod 
bednění a stropy podle UDB-A/USB-A,ZVDH 
s 140 g/m².
Možnost dodání se samolepícími pásky (SK) 
v oblastech překrytí, včetně patentované 
speciální přilnavé plochy na spodní straně pro 
trvanlivé a spolehlivé přilepení.
Uživatelsky příjemná gramáž PP- vláknitá 
netkaná textilie s enormním tvarovou stálostí 
a vysokou odolností proti roztržení.

Použití

Vhodný pro použití na střechách, stěnách a dře-
věných rámových konstrukcí.
K přímé pokládce na tepelnou izolaci nebo bed-
nění u všech větraných a nevětraných šikmých 
střechách a dřevěných rámových konstrukcí.

Doporučeno pro izolace:

• Isover  • Rockwool
• Ursa  • Knauf
• Superglass  • atd.

D-TACK TACOTOP® 14 / TACOTOP® 14 SK

TACOBUTYL
®

 X-FORM

Strana 22

TACODUO
®

Strana 21

TACOFIX

Strana 22
TACOBLACK UV

Strana 21

TACOBUTYL
®

Strana 23

TACOTAPE

Strana 22

TACOFLEX
®

Strana 20

NAGELDICHT

Strana 23

D-TACK

D
-TACK

Volitelně s/bez 
samolepící páska

Příklad využití 1 Příklad využití 2

Vlastnosti

•  k dodání se samolepícími páskami
•  třívrstvá PP-vláknitá netkaná textilie
•  váha: cca 140 g/m²
• Sd hodnota: cca 0,02m
•  klasifikace: USB-A/UDB-A
•  testováno proti nárazovému dešti 
 TU Berlín
•  CE-certifikace
•  maximální použitelnost: 
 třída 3 / RDN-4˚
•  minimální sklon střechy: 15˚
•  voděodolnost: W1> 2.000mm
• požární vlastnosti: třída E
•  provizorní krytí: max. 2 týdny
•  odolnost proti vlivům počasí: 
 max. 3 měsíce
•  předtištěná oblast překrývání
•  antireflexní, protiskluzová a pochůzí

SK = samolepící páska
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Prověřené příslušenství větru odolného 
systému TACOTOP® Metall SK:

Pokládka na bednění jako propustná stropní 

folie

D-TACK TACOTOP® Metall SK se pokládá před 
připevněním kovového zastřešení přímo na bed-
nění a díky integrovaným samolepícím páskám 
se v překrývajících spojích slepuje.
 

Číslo výrobku Jméno výrobku Šířka x délka Balení: 2 role Balení: 8 rolí Balení: 16 rolí

510050 SK TACOTOP® Metall SK 1,5 m x 12,5 m 37,5 m2 150 m2 300 m2

VĚTRU ODOLNÝ ZÁKLAD
Stropní folie pro podklad kovových zastřešení

D-TACK TACOTOP® Metall SK

Popis výrobku   

Folie pro stropy a bednění podle UNB-A, ZVDH. 
Z PP-vláknité netkané textilie s umělohmotnou 
vláknitou spletí s 430 g/m² k přímé pokládce 
na bednění.
Se samolepícími páskami (SK) na překrývajících 
se plochách. Použitá umělohmotná vláknitá 
spleť udržuje optimální odstup střešní folie 
od kovového zastřešení. Tím je trvale zajištěno 
odhlučnění při dešti a odvádění vlhkosti.

Použití

K přímé pokládce na bednění u kovových zastře-
šení na rovných a šikmých střechách. Vhodná 
také u kovových vikýřů.

Doporučeno pro izolace:

• Isover  • Rockwool
• Ursa  • Knauf
• Superglass  • atd.

TACOBUTYL
®

 X-FORM

Strana 22

TACODUO
®

Strana 21

TACOFIX

Strana 22

TACOBLACK UV

Strana 21

TACOBUTYL
®

Strana 23
NAGELDICHT

Strana 23

S vláknitou spletí na PP- 
netkané textilii

Příklad využití 1

Vlastnosti

•  se samolepícími proužky
•  PP-vláknitá netkaná textilie 
 s umělohmotnou vláknitou spletí
•  váha: cca 430 g/m²
•  Sd- hodnota: cca 0,02m
• klasifikace: UDB-A
•  testováno proti nárazovému dešti   
 TU Berlín
•  CE certifikováno
•  maximální použití: třída 3/RDN - 4˚
•  minimální sklon střechy: 16˚
•  vodotěsnost: W1>2.000mm
• požární vlastnosti: třída E
•  provizorní krytí: max. 2 týdny
•  odolnost proti vlivu počasí:         
 max. 3 měsíce

D-TACK

D
-TACK
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Prověřené příslušenství větru odolného 
systému TACOTOP® 11:

Pokládka mezi dřevěné sloupky jako difúzně 

otevřená fasádní folie

D-TACK TACOTOP® 11 se při fasádní izolaci 
napíná mezi dřevěné sloupky, dříve než se při-
pevní konstrukce a samotné uzavřené dřevěné 
obložení.

Pokládka na krokve jako propustná folie

D-TACK TACOTOP® 11 se při izolaci mezi kro-
kvemi pokládá před připevněním latí a kontralatí 
přímo na krokve.
 

Číslo výrobku Jméno výrobku Šířka x délka Balení: 2 role Balení: 10 rolí Balení: 20 rolí

510011 TACOTOP® 11 1,5 m x 50 m 150 m2 750 m2 1500 m2

Fasádní / bednící folie z PP-vláknité netkané textilie

D-TACK TACOTOP® 11

Popis výrobku

Vysoce difúzně otevřená bednící a fasádní folie 
podle USB-A s 105 g/m².
Fasádní a bednící folie z PP-vláknité netkané 
textilie přesvědčí svojí poměrně tenkou gramáží 
s ideální cenou a výkonem.

Použití

Díky lehkosti pro použití na střechách, fasádách 
a u dřevěných rámových konstrukcí.
PP- vláknitá netkaná textilie je vhodná jak pro 
neizolované střechy, tak pro přímou pokládku 
na izolaci na všech větraných a nevětraných 
střešních event. fasádních plochách.
Jako fasádní folie vhodná výlučně jen při scho-
vané pokládce.

Doporučeno pro izolace:

• Isover  • Rockwool
• Ursa  • Knauf
• Superglass  • atd.

TACOBUTYL
®

 X-FORM

Strana 22

TACODUO
®

Strana 21

TACOFIX

Strana 22

TACOBUTYL
®

Strana 23

TACOTAPE

Strana 22

TACOFLEX
®

Strana 20

NAGELDICHT

Strana 23

TACOBLACK UV

Strana 21

D-TACK

D
-TACK

S 3-vrstvou lehčenou 
PP-tkanou vložkou

Příklad využití 1 Příklad využití 2

 Vlastnosti

•  třívrstvá PP-vláknitá netkaná textilie
•  váha: 105 g/m²
•  klasifikace: USB-A
•  testováno proti nárazovému dešti 
 TU Berlín
•  CE certifikováno
•  maximální použití: třída 4/RDN 
•  minimální sklon střechy: 15˚
•  vodotěsnost: W1>2.000mm
• požární vlastnosti: třída E
•  provizorní krytí: max. 1 týden
•  odolnost proti vlivu počasí: 
 max. 3 měsíce
•  antireflexní, protiskluzná a pochůzí
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Prověřené příslušenství větru odolného 
systému TACOFASADE UV:

Pokládka mezi dřevěné sloupky jako difúzně 

otevřená fasádní folie

D-TACK TACOTOP® 11 se při fasádní izolaci 
napíná mezi dřevěné sloupky, dříve než se při-
pevní konstrukce a samotné otevřené dřevěné 
obložení s mezerami do 50 mm.

Pokládka mezi dřevěné sloupky jako difúzně 

otevřená fasádní folie

D-TACK TACOTOP® 11 se při fasádní izolaci 
napíná mezi dřevěné sloupky, dříve než se při-
pevní konstrukce a samotné uzavřené dřevěné 
obložení.

Číslo výrobku Jméno výrobku Šířka x délka Balení: 2 role Ve: 10 rolí Ve: 30 rolí

510027 F TACOFASSADE UV 1,5 m x 50 m 150 m2 750 m2 2250 m2

FASÁDNÍ SYSTÉM

Fasádní folie se speciálním UV-povlakem

Popis výrobku

Vysoce difúzně otevřená, extrémně UV-stálá 
fasádní folie pro uzavřené fasády a větrané 
fasády se štěrbinami do 50 mm.
Speciální UV-impregnace zajišťuje maximální 
životnost i při extrémním zatížení. 
Matně černá vrchní strana bez potisku zajišťuje 
optimální vzhled fasády u velkých spár nebo 
u skleněných fasád.

Použití

K použití u uzavřených fasád nebo u větraných 
fasád se štěrbinami do 50 mm.
Fasádní folie může být použitá také pod mnoho 
typů skleněných fasád.

D-TACK TACOFASSADE UV

TACOBUTYL
®

 X-FORM

Strana 22

TACODUO
®

Strana 21

TACOFIX

Strana 22

TACOBUTYL
®

Strana 23
NAGELDICHT

Strana 23

TACOBLACK UV

Strana 21

UV-Test

5000 h 
otestováno

D
-TACK

Černý matný povrch 
s UV-stabilizátorem

Příklad využití 1 Příklad využití 2

Vlastnosti

•  PP-vláknitá netkaná textilie 
 s PU/PES vrstvou
•  váha: 270 g/m²
•  Sd hodnota: cca 0,02m
•  CE certifikováno
•  max. použití: šířka spár až 50 mm   
 a skleněné fasády
•  UV test: 5000 h prošel
•  vodotěsnost: W1>2.000mm
• požární vlastnosti: třída E
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VÝBĚR LEPÍCÍ TECHNIKY
Jeden výrobek na vše - je to možné?

Výběr výrobků 

Ne, to možné není. Ale rozhodující část výrobní filosofie D-TACK je, aby účel použití nabízených výrobků byl 
co možná nejuniverzálnější. To nám umožňuje lehčeji najít správný výrobek a přitom se sníží riziko použití 
špatného výrobku. 
Přesto je při zhotovení vzduchotěsného a větru odolného pláště budov velmi důležité použití speciálně 
navržených výrobků. Jeden je difúzně otevřený, druhý UV-stálý pro maximální vliv počasí a další je pou-
žitelná pouze uvnitř. Proto tato strana vysvětluje symboly výrobků a informuje, v závislosti na zvoleném 
vzduchotěsném nebo větru odolném systému, o správném příslušenství.

pro vnější použití                                pro vnitřní použití                   ekologický

oboustranně lepící jednostranně lepící                

Překrytí:

TACOKLIMA SD 2

TACOKLIMA SD 2 +PLUS+

TACOFOL SD 100

TACOALU SD 200

TACOPLUS DSK, TACOTHERM DSK

TACOTOP 11, 14 (SK), 19 SK, Metall SK

TACOFASSADE UV

Průniky jako:

Kabely, roury

Komíny (omítnuté)

Okna

Hoblované trámy

Napojení na / spojení s:

Dřevo hrubé / hoblované

Měkké dřevovláknité desky

Dřevotřískové desky, OSB desky

Beton, cihly (omítnuté)

Kovy

Izolace:

Děr po foukané izolaci

Hřebíků a šroubů

Sponek
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Zvolený systém event. oblast použití
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*    = vnitřní   **     = vnitřní a vnější   ***     = vnější

= ne při foukané izolace= doporučené použití
    možné při předúpavě 
 s  D-TACK PRIMER
=
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• gramáž lepidla: 260 g/m2

• gramáž lepidla: 260 g/m2

Náplast pro díry po foukané izolaci     

Překrytí/napojení

LEPÍCÍ TECHNIKA

Napojení na stavby

Číslo výrobku Obsah Malé balení Velké balení

   551030 k (Kartusche) 315 g 20 ks 40 ks

   551060 s  (Schlauch) 630 g - 20 ks

Číslo výrobku Šířka x délka Malé balení Velké balení

523015 s 150 mm x 30 m 2 role 12 rolí

Číslo výrobku Šířka x délka Malé balení Velké balení

524050 50 mm x 40 m 5 rolí 30 rolí

524060 60 mm x 40 m 4 role 24 rolí

D-TACK TACOPRO® Pfl aster - geschlitzt

Osvědčená speciální papírová páska pro použití jako vzduchotěsná 

náplast, na roli

Pro zalepení děr po foukané izolaci a velkých děr ve vnitřních prostorách. Díky 
uprostřed proříznuté vrchní pásce se rychleji používá. Pro použití na teplé 
straně budovy.

• rychlejší použití díky uprostřed proříznuté vrchní pásce
• jednostranně silně lepící
• speciální impregnace proti vlhkosti
• odolná proti stárnutí

1 role odpovídá ca. 200 náplastem à 150 x150 mm

D-TACK TACOPRO®

Agresivně lepící, impregnovaná, speciální papírová lepící páska pro 

trvalé, vzduchotěsné lepení ve vnitřních prostorách

Ke vzduchotěsnému lepení překrytí u parozábran, spár a spojů např. OSB 
desek. Díky speciálnímu silnému papíru je vhodný především pro lepení 
přímých linek. Impregnovaná speciální papírová páska se dobře odstraňuje 
z rukou.

• speciální impregnace proti vlhkosti
• jednostranně silně lepící
• lepení přímých linek
• dobře se odstraňuje z rukou
• odolná proti stárnutí

D-TACK TACODICHT®

Elastická, samolepící těsnící hmota pro vzduchotěsná napojení parozá-

bran na stavbách

Spojuje vzduchotěsně parozábrany, klimatické membrány, netkané textilie, 
silný papír atd. se zdivem, omítkou a dřevem. Vyrovnává nerovnosti zdiva 
trvale vzduchotěsně.

• rychlé vytvoření hmoty, vysoká lepivost na začátku
• trvale elastická
• zpracování bez přítlačné latě
• odolná proti stárnutí
• neobsahuje jedy

Překrytí - napojení - spoje ve vnitřních prostorách

30: let
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Číslo výrobku Šířka x délka Malé balení Velké balení

532515 s 150 mm x 25 m 2 rolí 12 rolí

Číslo výrobku Šířka x délka Malé balení Velké balení

532560 s 60 mm x 25 m 5 rolí 30 rolí

Číslo výrobku Šířka x délka Malé balení Velké balení

532550 50 mm x 25 m 6 rolí 36 rolí

532560 60 mm x 25 m 5 rolí 30 rolí

D-TACK TACOFLEX® - rozříznutý

Osvědčená speciální páska s rozdvojeným krycím papírem pro sokly, 

rohy a střešní okna

Díky rozdvojenému krycímu papíru je ideální pro trvalá vzduchotěsná napo-
jení soklů a rohů a také parozábran na OSB-deskách. Pro profesionální a vzdu-
chotěsná napojení v rohách se páska podél rozříznutého papíru přeloží.
Odolnost proti povětrnostním vlivům: 6 měsíců

• perfektní napojení rohů díky přeložení podél rozpůleného 
   krycího papíru
• jednostranně silně lepící
• extra stabilní díky integrovaným nitím
• drží pohyby budov
• odolná proti stárnutí

D-TACK TACOFLEX® - rozříznutý

Osvědčená speciální páska s rozdvojeným krycím papírem pro sokly, rohy 

a střešní okna

Díky rozdvojenému krycímu papíru je ideální pro vzduchotěsné napojení rohů, 
stěnových prvků, trámů, vikýřů a střešních oken. Pro profesionální a trvale 
vzduchotěsná napojení v rohách se páska podél rozříznutého papíru přeloží.
Odolnost proti povětrnostním vlivům: 6 měsíců

• perfektní napojení rohů díky přeložení podél rozpůleného 
  krycího papíru
• jednostranně silně lepící
• extra stabilní díky integrovaným nitím
• drží pohyby budov
• odolná proti stárnutí

D-TACK TACOFLEX®

Agresivně lepící, flexibilní speciální foliová páska pro trvalé vzducho-

těsné lepení průniků a překrytí

Díky pružnosti nosného materiálu ideální pro lepení průniků jako roury 
odpadního vzduchu, kabelů, oken, krokví atd. Také hodná pro lepení překrytí 
a spojů střešních folií.
Odolnost proti povětrnostním vlivům: 6 měsíců

• univerzální pro průniky a překrytí uvnitř i zvenčí
• jednostranně silně lepící
• extra stabilní díky integrovaným nitím
• díky flexibilnímu materiálu drží pohyby budov
• odolná proti stárnutí

• gramáž lepidla: 240 g/m2

• gramáž lepidla: 240 g/m2

• gramáž lepidla: 240 g/m2

Průnik/překrytí

Napojení soklů/rohů

Napojení soklů/rohů

LEPÍCÍ TECHNIKA

Průniky - překrytí - napojení

30: let
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Číslo výrobku Šířka x délka Malé balení Velké balení

502530 30 mm x 25 m 10 rolí 40 rolí

Číslo výrobku Šířka x délka Malé balení Velké balení

512515 Bs 150 mm x 25 m 2 role 12 rolí

Číslo výrobku Šířka x délka Malé balení Velké balení

512560 B 60 mm x 25 m 5 rolí 30 rolí• gramáž lepidla: 260 g/m2

D-TACK TACODUO®   *Nová lepící receptura*

Agresivně lepící, oboustranná speciální páska s integrovanou nití pro 

vzduchotěsná event. větru odolná  napojení

  
K připevňování klasických parozábran na místech  napojení např. krokví,  
dřevěných prvků a kovových profilů. Nahrazuje sešívačky a tím zabraňuje 
poškození  střešních folií. Vhodné též k vzduchotěsnému a větru odolnému 
lepení  folií ve vnitřním i venkovním prostředí.
S novou lepící recepturou, více jak 40% více lepidla, 50% širší lepící páska 
a pohodlná 25 m role.

• nahrazuje sešívačky pro klasické parozábrany
• univerzální pro napojení a překrytí  uvnitř a zevně
• oboustranně silně lepící
• odolný proti stárnutí                                                         

Připojení/ překrytí

Průnik/překrytí D-TACK TACOBLACK UV

Flexibilní, UV-stabilní, agresivně lepící prvotřídní výrobek pro větru 

odolná a nepromokavá lepení

Díky UV-stabilitě a flexibilitě ideální pro překrytí  střešních a fasádních folií. 
Také doporučováno při lepení spojů střešní ch izolací a průniků ve venkovním 
prostředí.
Odolnost proti povětrnostním vlivům:  24 měsíců

• dlouhodobé zalepení průniků a překrytí
• vhodné pro lepení střešních izolací
• jednostranně lepící
• barevně nenápadné lepení např. fasádních izolací
• díky flexibilnímu materiálu drží pohyby budov
• extrémně UV-stabilní a odolný proti stárnutí  

Napojení/překrytí
D-TACK TACOBLACK UV - rozříznutá                 

Flexibilní, UV-stabilní prvotřídní výrobek s rozříznutým vrchním papírem 

pro větru odolná a nepromokavá lepení

   
Díky oddělenému vrchnímu papíru je ideální pro lepení hřebenů, hrdel a také 
rohových průniků. Pro větru odolné a nepromokavé napojení v rohách se dá 
páska podél rozříznutí vrchního papíru přeložit. Vhodná pro napojení fasád-
ních foliích na soklech.
Odolnost proti povětrnostním vlivům: 24 měsíců

• pro rohové průniky, napojení
• jednostranně lepící
• barevně nenápadné lepení např. fasádní izolace
• díky flexibilnímu materiálu drží pohyby budov
• extrémně UV-stabilní a odolný proti stárnutí                    

D
-TACK

• gramáž lepidla: 330 g/m2
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• gramáž lepidla: 260 g/m2

LEPÍCÍ TECHNIKA

Průniky - překrytí - napojení

30: let
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• gramáž lepidla: 240 g/m2

Číslo výrobku Šířka x délka Malé balení Velké balení

512560 60 mm x 25 m 4 rolí 24 rolí

Číslo výrobku Šířka x délka Malé balení Velké balení

580560 60 mm x 5 m 10 rolí 20 rolí

Číslo výrobku Obsah Malé balení Velké balení

571030 k 310 ml 20 ks 40 ks

K nenápadné opravě

Průnik/manžety

D-TACK TACOTAPE

Difúzně otevřená speciální lepící páska pro lepení netkaných textilií

Difúzně otevřená, agresivně lepící speciální netkaná tkanina pro lepení překrytí 
a natržení střešních folií ve vnějším prostředí. Sladěný s D-TACK TACOTOP 11 
a D-TACK TACOTOP 14 pro barevně nenápadné lepení event. opravu.

• barevně nenápadné lepení
• jednostranně silně lepící
• difúzně otevřená
• odolná proti stárnutí
• odolnost proti povětrnostním vlivům: 3 měsíce
• UV-stabilní

D-TACK TACOBUTYL® X-FORM - rozříznutá
Flexibilní speciální lepící páska s krepovaným nosným materiálem 
pro jisté těsnění rohových a kruhových průniků.

UV-stabilní butylpáska s extrémně elastickým nosným materiálem pro vzduch- 
a vodotěsné lepení průniků ve vnitřním a vnějším prostředí. Pro profesionální 
nepromokavé, vzduchotěsné a voděodolné průniky se páska podél středního 
rozříznutí vrchního papíru přehne a následovně bez námahy na průniku a podkladu nalepí.

• přizpůsobené na kruhové a rohové průniky
• perfektní těsnění díky přehnutí rozříznutého vrchního papíru
• jednostranně lepící, vzducho- a vodotěsná
• extrémně elastická díky krepovanému nosnému materiálu
• UV-stabilní a odolná proti stárnutí

Překrytí/napojeníD-TACK TACOFIX

Trvale elastický lepící tmel z černého kaučukbutylu

Pro nepromokavé a větru odolné lepení střešních izolací ve vnějším prostředí. 
Ideální pro napojení např. na zdivu, kamenu, dřevu a kovu, stejně jako těsnění 
spár. Maximální  jistota při lepení krycích folií a jako nepromokavé těsnění 
hřebíků pod kontra latěmi.

• rychle schnoucí
• větru odolný a nepromokavý
• vyrovnává nerovnosti podkladů
• pro nepromokavá napojení
• trvale elastický a UV-stabilní 

D
-TACK

D
-TACK

am• gra

D
-TACK

Univerzální manžeta pro průniky

• Síla butylu: 1,2 mm

Číslo výrobku Obsah Malé balení Velké balení

Z515310 1 kg 2 ks 6 ks

D-TACK PRIMER    
Vysoce výkonný primer k přípravě zvláště obtížných podkladů před lepením uvnitř 

a zvenku

Poskytuje extrémně pevné a trvalé lepení  se všemi D-TACK lepícími páskami pro vzduchotěsné 
a větru odolné obvodové pláště budov. Pro nejlepší lepení, stejně jako ke zpevnění porézních, 
pískových a vláknitých podkladů jako měkké dřevovláknité desky, sádrokartony, desek na bázi 
dřeva, kámen, omítky atd.

• vysoký průnik 
• rychleschnoucí
• šetrný k životnímu prostředí, bez rozpouštědel

K lepení
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