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Zastosowanie

Impregnowane, poliuretanowe

tworzywo piankowe. Taśma z jednej

strony posiada warstwę samoprzylepną

ułatwiającą montaż. Służy jako materiał

do uszczelniania różnego typu złączy

budowlanych.

Zalety produktu

• BG2 wg DIN 18 542

• Szczelność na zacinający deszcz do

600 Pa

• Możliwość stosowania z

uszczelniaczami

• Otwarty na dyfuzję pary wodnej

• Odporny na UV

Materiał
Miękka pianka poliuretanowa o otwartych porach z impregna-

tem polimerowym.

Wykonanie
TP603 jest dostarczana w stanie wstępnie ściśniętym, z jed-

nostronnym paskiem samoprzylepnym, w rolce w kolorze

antracytowym lub szarym.

Wymiary

Głębokość

szczeliny

[mm]

Zakres stosowania Szerokość

szczeliny [mm]

Długość

rolki [m]

Całkowita

długość [m]

10 2 12,5 375

10 4 (3-6) 8 240

15 2 12,5 250

15 3 10 200

15 4 (3-6) 8 160

15 6 (5-9) 5,6 112

15 8 (7-12) 4,3 86

20 8 (7-12) 4,3 64,5

20 10 (9-15) 4 60

Dane techniczne

Właściwości Norma Klasyfikacja

Klasa materiału budowlanego 4102 B2 (normalnie zapalny),

P-NDS04-549

Wspołcz. oddzialywania dyfuzji

pary wodnej

EN ISO 12 572 µ ≤ 50

Odporność termiczna –15°C bis + 80°C

Dyfuzja pary wodnej, wart. Sd EN 1026 a ≤ 0,1 m3/[h · m ·

(daPa)n]

Odporność na czynniki atmosfe-

ryczne

wymagania spełnione

Szczelność powietrzna 18 542 BG2

Szczelność na zacinający deszcz wymagania spełnione

do 600 Pa

Zgodność z powszechnymi mate-

riałami budowlanymi

EN 1027 wymagania spełnione

Okres magazynowania 9 miesięcy



Ilustracja 1: Sposób przyklejenia

taśmy uszczelniającej podczas

montażu okna.

Ilustracja 2: Sposób połączenia

dwóch końców taśmy.

Serwis techniczny

Na życzenie klienta firma tremco illbruck udo-

stępnia w każdej chwili fachową pomoc tech-

niczną.

Dodatkowe informacje

Powyższe informacje mogą być tylko ogólnymi

wskazówkami. Ze względu na to, że nie mamy

wpływu na warunki obróbki i zastosowania, jak

również z powodu różnorodności stosowanych

materiałów, należy przeprowadzić odpowied-

nie próby we własnym zakresie, aby sprawdzić

materiał pod kątem dopasowania produktu do

konkretnego zastosowania. Zastrzega się mo-

żiwość zmian technicznych. Najnowszą wersję

znajdziecie Państwo na stronie www.tremco-

illbruck.com

tremco illbruck Sp. z o.o.

Kuźnicy Kołłątajowskiej 13

31-234 Kraków

Polska

T:+48 12 665 33 08

F:+48 12 665 33 09

sprzedaz.pl@tremco-illbruck.com

www.tremco-illbruck.com
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Przygotowanie
• Do montażu potrzebne są: taśma miernicza, szpachelka,

nożyczki, nóż i ewentualnie drewniane kliny. W temperatu-

rze otoczenia powyżej 20°C taśmę należy przechowywać

na budowie w chłodnym miejscu. W temperaturze otocze-

nia poniżej 8°C taśmę należy przechowywać na budowie

najlepiej w temperaturze pokojowej. Wysoka temperatura

przyspiesza rozprężanie się taśmy, a niska temperatura ma

działanie odwrotne. Oczyścić powierzchnię otworu okien-

nego z większych zanieczyszczeń i resztek zaprawy. W

strefie uszczelnienia spoiny między cegłami należy wyrów-

nać zaprawą. Oczyścić boki ościeżnicy.

Użycie
• Nach Ermittlung der Fugenbreite die Banddimension ent-

sprechend wählen.

• Das überkomprimierte Anfangs- bzw. Endstück abschne-

iden.

• Beim Ablängen des Bandes mindes - tens 2 cm/m dazu

geben.

• Die Fugenflanken sollten parallel verlaufen. Weiterhin müs-

sen die Fugenflanken grob von Bauschmutz und Mörtelre-

sten gereinigt werden.

• Das Band sollte aus technischen Gründen 2 mm von der

Vorderkante der Fugenflanke nach innen verlegt werden.

• Bei Verarbeitung mit Dichtsto�en, Farben, Beschichtungen

und Natursteinen bitte Verträglichkeit anfragen.

• Das Band darf nicht mit lösemittel - haltigen oder aggressi-

ven Chemikalien in Kontakt gebracht werden.

• Bei Fugenflanken aus Mauerwerk auf Fugenglattstrich

achten.

Wskazówki
Napoczęte rolki przechowywane w otwartych kartonach na-

leży obciążyć, aby zapobiec bocznemu podnoszeniu się (tele-

skopowaniu) rolek. Taśmę można zatynkować lub zamalować.

Należy przetestować możliwość łączenia powłoki z farbami

i materiałami uszczelniającymi. Taśma nie może stykać się z

chemikaliami zawierającymi rozpuszczalniki i mającymi działa-

nie agresywne - również podczas czyszczenia.

Wskazówki bezpieczeństwa
Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na

stronie www.tremco-illbruck.com
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