KARTA TECHNICZNA
TAŚMA PĘCZNIEJĄCA MASTERSTOP 5x20 mm SAMOPRZYLEPNA

OPIS PRODUKTU

SPOSÓB MONTAŻU

Taśma pęczniejąca MASTERSTOP o wymiarach 5x20 mm jest
wykonana z wysoce pęczniejącego bentonitu sodowego.
Prawidłowo zabetonowana, poprzez zwiększenie objętości
wypełnia ubytki oraz szczeliny w betonie, skutecznie uszczelnia
przejścia instalacyjne przed penetracją cieczy znajdujących się
pod ciśnieniem do 0,5 MPa. Taśma jest odporna na działanie soli
drogowych, ścieków, materiałów organicznych oraz temperaturę
w zakresie -30 °C - +90 °C. Jej montaż jest nieskomplikowany,
dzięki samoprzylepnej warstwie nie jest konieczne używanie
specjalistycznych narzędzi. Taśma lepi się do metalu, tworzyw
sztucznych, PCV i kamienia.

Z taśmy po usunięciu warstwy papieru należy przykleić dwa
pierścienie na uszczelnianą rurę (w odstępie 5 cm od siebie), tak
aby po zabetonowaniu taśma była otulona co najmniej
6 - centymetrową warstwą betonu. Końce taśmy połączyć na
styk, bez zakładek. W razie potrzeby taśmę można
zabezpieczyć drutem wiązałkowym.

ZASTOSOWANIE

UWAGI

Taśma jest przeznaczona do uszczelniania przejść rurowych oraz
odpływów w konstrukcjach betonowych.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT
Taśmy należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach
producenta. Nie należy wystawiać produktu na działanie wilgoci
oraz promieni słonecznych.

Podczas stosowania należy przestrzegać zasad BHP
na budowie oraz wytycznych zawartych w niniejszym
dokumencie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Raport z badań Nr. 1.3/11006/2.2-2001e
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Taśma pęczniejąca Masterstop 5x20 mm
samoprzylepna

90 mb/karton

18 mb

mb

0,15
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Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody
firmy FORBUILD SA są zabronione.
Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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