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Větrací pás hřebene 

Ridge tape 

Fürstlüftungsrolle 

                 ROOFall Roll  

 
 
 

 
   

  
 
 
 
 
 
 

Větrací pás hřebene ROOFall Roll   

  
 

 

 

  

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 Aplikace větracího pásu hřebene  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Detail butylové pásky  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Balení větracího pásu  

TECHNICKÉ 
PARAMETRY  

ROOFall Roll  

Materiál  AL/PP/butyl 

Délka role  5000mm 

Šířka role  300mm 

UV AL/ano  

Barvy 
Cihlovš Červená, 

černá hnědá  

Teplotní odolnost -30+80°C 

Reakce na oheň   

Balení 4 ks  

ROOFall  Roll  větrací pás hřebene  

ROOFall Roll je větrací pás hřebene a nároží vyrobený z hliníkového plechu, kontaktní 

difuzně otevřené membrány a butylové pásky, která je nalepena po obou krajích 

větracího pásu.Hliníkový plech je profilovaný (tzv. plis) Plech a tkanina jsou pevně 

přilepeny vysoce odolným lepidlem na bázi plastových polymerů odolných vůči 

vysokým teplotám. Produkt je díky membráně dobře kompatibilní díky svým 

vlastnostem s většinou difuzních fóliích používaných ve střešních systémech. Kontaktní 

fólie brání vniknutí, vody, prachu, sněhu, hmyzu atd. do střešního pláště.  

Tento produkt je vhodný pro všechny typy střešních krytin, betonové skládané krytiny, 

pálené tašky, plechové šablony, střechy z profilovaných plechů, břidlice atd.  

PŘEDNOSTI VÝROBKU 
 

 Nízká hmotnost 

 Univerzálnost použití  

 Difuzní účinek a stejné principy, jako u kontaktních fólií  

 Kompatibilita  vlastností 

 Nepropustná nosná membrána směrem do konstrukce  

 

TECHNICKÉ PARAMETRY  

POPIS VÝROBKU  

Dodatečné informace: Výše uvedené informace jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí. 

Podmínky vzniklé během aplikace nemá společnost ALLIQ s.r.o. nemá pod kontrolou, proto za ně 

nenese odpovědnost.  

MONTÁŽNÍ NÁVOD  
 

Roofall Roll větrací pás hřebene 

aplikujeme, tak že jej rozmotáváme 

z role, jak je srolovaný.  Střed role musí 

procházet přesně nad hřebenovou latí. 

Větrací pás hřebene připevníme 

sponkovačkou, nebo hřebíky 

s velkoplošnou hlavou k dřevěné lati 

cca po 25 cm.  

Po aplikaci na celou délku hřebene 

větrací pás ustříhneme uřízneme a 

začneme postupně odlepovat krycí PE 

ochrannou fólii na butylkaučové pásce. 

Po odstarnění pásky přitlačíme okraj 

větracího pásu ke krytině, která by 

měla být zbavena všech prachových 

částic a nečistot. Totéž opakujeme na 

druhé straně větracího pásu.  


