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CHEMIA BUDOWLANA

Systemy uszczelnień

Przykład zastosowania taśm uszczelniających

Taśmy uszczelniające paroprzepuszczalne - zewnętrzne - przeznaczone są do zastosowań na zewnątrz budynku, w 

celu uszczelnienia połączeń między ślusarką, a konstrukcją budynku (np. konstrukcją betonową). 

Stosuje się je w celu ochrony przed przenikaniem wody do wewnątrz budynku oraz w celu odprowadzenia pary wodnej z  

wewnątrz budynku, ze ścian tak aby zapobiec zjawisku skraplania się pary wodnej. Taśmy zewnętrzne charakteryzują 

się niskim współczynnikiem transmisji pary wodnej (wg. EN 1931 μ = 33200 dla taśm EPDM HIDROSTAN EXT)

Taśmy uszczelniające paroszczelne - wewnętrzne - przeznaczone są do zastosowań wewnątrz budynku, w celu 

uszczelnienia połączeń między ślusarką, a konstrukcją budynku aby wytworzyć barierę chroniącą przed przenikaniem 

wody i powietrza. Taśmy wewnętrzne charakteryzują się wysokim współczynnikiem transmisji pary wodnej 

(wg. EN 1931 μ = 99800 dla taśm EPDM HIDROSTAN INT)

Taśma zewnętrzna - paroprzepuszczalna

stan 05.2018

strona: 92.03.01
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Systemy uszczelnień

Zastosowanie:

- do uszczelnień pomiędzy elementami okna i konstrukcją nośną budynku w celu uzyskania trwałej szczelności od wiatru 

i wody z zewnątrz

- do uszczelnień fasad

Taśma paroprzepuszczalna do zastosowań na zewnątrz

- przeciwdziała tworzeniu się wilgoci w elementach konstrukcji nośnej (w murach)

- materiał EPDM odporny na wpływ warunków atmosferycznych oraz drgania

- stale elastyczny, powarca zawsze do pozycji wyjściowej

Pakowanie:

rolka = 20mb. - nawijana na kartonową tuleję w kolorze zielonym

Parametry techniczne:

Taśma uszczelniająca z EPDM
HIDROSTAN OUT PAROPRZEPUSZCZALNA

Zgodne z:

Zakres temperatur:

Przenikalność pary wodnej:

Rozciągliwość do zerwania:

Trwałość:

Reakcja na ogień:

PN-EN 14909:2013

od -40°C do +100°C

33200

>300%

65 +/-5° IRH

klasa E

nr esco j.m. szerokość grubość

92-802929 rolka do 100 mm 0,75 mm

92-861088 rolka do 150 mm 0,75 mm

92-802931 rolka do 200 mm 0,75 mm

92-810246 rolka do 250 mm 0,75 mm

92-802932 rolka do 300 mm 0,75 mm

92-810237 rolka do 350 mm 0,75 mm

92-802933 rolka do 400 mm 0,75 mm

92-802934 rolka do 500 mm 0,75 mm

92-810238 rolka do 600 mm 0,75 mm

92-802935 rolka do 750 mm 0,75 mm

92-802936 rolka do 1000 mm 0,75 mm

92-809866 rolka do 1200 mm 0,75 mm

92-810220 rolka do 1500 mm 0,75 mm

nr esco j.m. szerokość grubość

92-802692 rolka 1500 mm 0,75 mm

Taśmy EPDM docinane na wymiar

Uwaga:

- tolerancja szerokości +/-2mm

stan 11.2018

strona: 92.03.02

Do klejenia powyższych taśm EPDM należy stosować:

Klej kontaktowy AC-221; NOVOPROOF TA

Pastę klejącą AD KDS
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Systemy uszczelnień

Zastosowanie:

- do uszczelnień pomiędzy elementami okna i konstrukcją nośną budynku w celu uzyskania trwałej szczelności od wiatru 

i wody od wewnątrz

- do uszczelnień fasad

Taśma paroszczelna do zastosowań wewnątrz

- przeciwdziała tworzeniu się wilgoci w elementach konstrukcji nośnej (w murach)

- materiał EPDM odporny na wpływ warunków atmosferycznych oraz drgania

- stale elastyczny, powarca zawsze do pozycji wyjściowej

Pakowanie:

rolka = 20mb. - nawijana na kartonową tuleję w kolorze szarym

Parametry techniczne:

Taśma uszczelniająca z EPDM
HIDROSTAN IN PAROSZCZELNA

Zgodne z:

Zakres temperatur:

Przenikalność pary wodnej:

Rozciągliwość do zerwania:

Trwałość:

Reakcja na ogień:

PN-EN 14909:2013

od -40°C do +100°C

99800

>300%

65 +/-5° IRH

klasa E

nr esco j.m. szerokość grubość

92-804030 rolka do 100 mm 0,75 mm

92-810239 rolka do 150 mm 0,75 mm

92-804031 rolka do 200 mm 0,75 mm

92-810241 rolka do 250 mm 0,75 mm

92-804032 rolka do 300 mm 0,75 mm

92-810242 rolka do 350 mm 0,75 mm

92-804033 rolka do 400 mm 0,75 mm

92-804034 rolka do 500 mm 0,75 mm

92-810243 rolka do 600 mm 0,75 mm

92-804035 rolka do 750 mm 0,75 mm

92-804036 rolka do 1000 mm 0,75 mm

92-810222 rolka do 1200 mm 0,75 mm

92-810221 rolka do 1500 mm 0,75 mm

nr esco j.m. szerokość grubość

92-803067 rolka 1500 mm 0,75 mm

Taśmy EPDM docinane na wymiar

Uwaga:

- tolerancja szerokości +/-2mm

stan 11.2018

strona: 92.03.03

Do klejenia powyższych taśm EPDM należy stosować:

Klej kontaktowy AC-221; NOVOPROOF TA

Pastę klejącą AD KDS
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CHEMIA BUDOWLANA

Systemy uszczelnień

Zastosowanie:

- do uszczelnień pomiędzy elementami okna i konstrukcją nośną budynku w celu uzyskania trwałej szczelności od wiatru 

i wody z zewnątrz

- do uszczelnień fasad

Taśma paroprzepuszczalna do zastosowań na zewnątrz

- przeciwdziała tworzeniu się wilgoci w elementach konstrukcji nośnej (w murach)

- materiał EPDM odporny na wpływ warunków atmosferycznych oraz drgania

- stale elastyczny, powarca zawsze do pozycji wyjściowej

Pakowanie:

rolka = 20mb. - nawijana na kartonową tuleję w kolorze zielonym

Parametry techniczne:

Taśma uszczelniająca z EPDM
HIDROSTAN OUT PAROPRZEPUSZCZALNA

Zgodne z:

Zakres temperatur:

Przenikalność pary wodnej:

Rozciągliwość do zerwania:

Trwałość:

Reakcja na ogień:

PN-EN 14909:2013

od -40°C do +100°C

33200

>300%

65 +/-5° IRH

klasa E

nr esco j.m. szerokość grubość

92-812165 rolka do 100 mm 1,1 mm

92-812166 rolka do 150 mm 1,1 mm

92-812167 rolka do 200 mm 1,1 mm

92-812168 rolka do 250 mm 1,1 mm

92-812169 rolka do 300 mm 1,1 mm

92-812171 rolka do 350 mm 1,1 mm

92-812172 rolka do 400 mm 1,1 mm

92-812173 rolka do 500 mm 1,1 mm

92-810168 rolka do 600 mm 1,1 mm

92-812174 rolka do 750 mm 1,1 mm

92-812175 rolka do 1000 mm 1,1 mm

92-812176 rolka do 1200 mm 1,1 mm

92-812177 rolka do 1500 mm 1,1 mm

nr esco j.m. szerokość grubość

92-861292 rolka 1500 mm 1,1 mm

Taśmy EPDM docinane na wymiar

Uwaga:

- tolerancja szerokości +/-2mm

stan 11.2018

strona: 92.03.04

Do klejenia powyższych taśm EPDM należy stosować:

Klej kontaktowy AC-221; NOVOPROOF TA

Pastę klejącą AD KDS
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Systemy uszczelnień

Zastosowanie:

- do uszczelnień pomiędzy elementami okna i konstrukcją nośną budynku w celu uzyskania trwałej szczelności od wiatru 

i wody od wewnątrz

- do uszczelnień fasad

Taśma paroszczelna do zastosowań wewnątrz

- przeciwdziała tworzeniu się wilgoci w elementach konstrukcji nośnej (w murach)

- materiał EPDM odporny na wpływ warunków atmosferycznych oraz drgania

- stale elastyczny, powarca zawsze do pozycji wyjściowej

Pakowanie:

rolka = 20mb. - nawijana na kartonową tuleję w kolorze szarym

Parametry techniczne:

Taśma uszczelniająca z EPDM
HIDROSTAN IN PAROSZCZELNA

Zgodne z:

Zakres temperatur:

Przenikalność pary wodnej:

Rozciągliwość do zerwania:

Trwałość:

Reakcja na ogień:

PN-EN 14909:2013

od -40°C do +100°C

99800

>300%

65 +/-5° IRH

klasa E

Taśmy EPDM docinane na wymiar

Uwaga:

- tolerancja szerokości +/-2mm

nr esco j.m. szerokość grubość

92-861293 rolka 1500 mm 1,1 mm

nr esco j.m. szerokość grubość

92-812179 rolka do 100 mm 1,1 mm

92-812180 rolka do 150 mm 1,1 mm

92-810123 rolka do 200 mm 1,1 mm

92-812181 rolka do 250 mm 1,1 mm

92-810124 rolka do 300 mm 1,1 mm

92-812182 rolka do 350 mm 1,1 mm

92-812183 rolka do 400 mm 1,1 mm

92-810167 rolka do 500 mm 1,1 mm

92-812163 rolka do 600 mm 1,1 mm

92-812184 rolka do 750 mm 1,1 mm

92-812185 rolka do 1000 mm 1,1 mm

92-812186 rolka do 1200 mm 1,1 mm

92-812187 rolka do 1500 mm 1,1 mm

stan 11.2018

strona: 92.03.05

Do klejenia powyższych taśm EPDM należy stosować:

Klej kontaktowy AC-221; NOVOPROOF TA

Pastę klejącą AD KDS



www.esco24.pl www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl

CHEMIA BUDOWLANA

Systemy uszczelnień

Zastosowanie:

- przeznaczony do klejenia pasów taśm EPDM

- umożliwia połączenia pasów EPDM ze sobą oraz z podłożami budowlanymi, a także oknami aluminium, PVC, drewno

Parametry techniczne:

Klej kontaktowy
AC-221

Wydajność:

Temperatura stosowania:

Temp. stosowania przy zastosowaniu Primera:

Sposób nanoszenia:

Czas wiązania od momentu położenia taśmy EPDM:

Czas całkowitego utwardzenia z taśmą EPDM:

1L na 40mb. (pas o szerokości 100mm)

≥ 8°C

≥ -5°C

pędzel lub wałek

10-20min.

45-50min.

Nie stosować przy dużej wilgotności.

nr esco j.m. pojemność

92-803077 szt. 5L (4,7kg)

nr esco j.m. pojemność

92-804351 szt. 5L

Zastosowanie:

- przeznaczony do przygotowania powierzchni budowlanych przed zastosowaniem kleju AC-221

- stosować na suche i czyste powierzchnie

- przed użyciem należy wymieszać produkt

- nie należy rozcieńczać z żadną substancją

- nanosić za pomocą pędzla lub wałka

- czas schnięcia przed naniesieniem kleju - około 30 minut

Powłoka gruntująca
EPDM PRIMER PLUS

stan 05.2018

strona: 92.03.06
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Zastosowanie:

- przeznaczony do klejenia pasów taśmy NOVOPROOF - zalecany do podłoży gładkich, równych, czystych, suchych

- umożliwia połączenia pasów taśmy NOVOPROOF ze sobą oraz podłożami budowlanymi wszelkiego rodzaju, jak

również okna z PCV, aluminium, drewno

Parametry techniczne:

Klej kontaktowy
NOVOPROOF TA

Zakres temperatur:

Możliwość klejenia w temp.: 

Wydajność:

>5°C

-10°C, przy zastosowaniu SG Primera

0,5kg/1m2

nr esco j.m. pojemność

92-364932 szt. 4,7kg

Zastosowanie:

- specjalny polimer do uniwersalnego klejenia membran uszczelniających między podłożami budowlanymi wszelkiego 

rodzaju a konstrukcjami elewacyjnymi, oknami z aluminium, PVC, drewna

- wydajne użycie nawet na nierównych powierzchniach, zapewnia osiągnięcie 100% szczelności i wodoszczelności

- wypełnia i łączy luki

- może być używany jako uniwersalne spoiwo membran

- łatwe poprawki

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność

92-462519 karton 16 x 570ml

Pasta klejąca
AD KDS

Temperatura stosowania:

Nie zawiera rozpuszczalników

Odporny na promieniowanie UV

Wydajność:

-5°C do +40°C

Tak

Tak

opakowanie 570ml wystarcza na 10-15m 

przy minimalnej szerokości 30mm

Zastosowanie:

- przeznaczony do stosowania na chłonnych powierzchniach budowlanych przed klejeniem uszczelnień NOVOPROOF

Właściwości:

- używany jako środek wspomagający - uzyskanie przyczepności przy użyciu klejów FA i TA w przypadku klejenia na 

wilgotnych, chłonnych powierzchniach lub w temp. od -10°C

Powłoka gruntująca
NOVOPROOF PRIMER

nr esco j.m. pojemność

92-574996 szt. 4,5kg

W przypadku powierzchni chłonnych (gazobeton) koniecznie jest nało-

żenie powłoki gruntującej np. Primera

W przypadku klejenia w niskich temperaturach należy koniecznie

wykluczyć możliwość tworzenia się lodu

stan 05.2018

strona: 92.03.07
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Z myślą o przyszłości wszyscy budujący obecnie powinni brać pod uwagę korzyści płynące ze spójnego 

stosowania energooszczędnych rozwiązań. Oszczędność energii zaczyna się już od właściwego uszczelnienia.

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe uszczelnienie fugi łączeniowej okna. W przeciwnym razie istnieje

niebezpieczeństwo, że zaostrzone wymagania nowego (niem.) rozporządzenia o oszczędności energii (EnEV) dotyczą-

ce szczelnej powłoki budynku nie zostaną zachowane. Taśma uszczelniająca VARIO 3 gwarantuje kompletne, proste i

bezpieczne uszczelnienie okien.

W taki sposób funkcjonuje taśma uszczelniająca greenteQ VARIO 3

Tam, gdzie kiedyś potrzebne były trzy produkty, teraz wystarczy jeden, 

ponieważ dzięki specjalnej strukturze w jednej taśmie połączone są teraz 

funkcje wszystkich trzech powierzchni uszczelniania: na zewnątrz taśma 

greenteQ VARIO 3 dba o ochronę przed opadami atmosferycznymi 

(powyżej 600 Pa). Warstwa środkowa służy do izolacji cieplnej i dźwiękowej. 

Wewnętrzna strona taśmy nie przepuszcza powietrza i pary wodnej.

Taśma uszczelniająca greenteQ VARIO 3 gwarantuje odpowiednie 

wysychanie fugi (potwierdzone badaniami przez ift Rosenheim). 

Rozporządzenia o oszczędności energii oraz ochronie cieplnej, zgodnie 

z normą DIN 4108-3, wymagają, aby woda zgromadzona podczas okresu 

roszenia została podczas parowania ponownie odprowadzona na zewnątrz. Taśma VARIO 3 spełnia te wymagania.

W ten sposób można zaoszczędzić mnóstwo czasu przy uszczelnianiu okien. Wystarczy nakleić taśmę na ramę okienną, 

połączyć na styk na narożnikach i gotowe. W stosunku do konwencjonalnego montażu czas pracy przy użyciu taśmy 

greenteQ VARIO 3 zostaje skrócony o ponad 75%.

Bezpieczny montaż

Montaż można wykonywać bez względu na pogodę, zapewnia on efektywne uszczelnienie fug. Dzięki zielonemu 

zabarwieniu wewnętrznej, nieprzepuszczającej powietrza strony taśmy można bez trudu uniknąć błędów podczas 

montażu.

Przy montażu okien często natrafi a się na duże różnice między fugami. Również tu taśma greenteQ VARIO 3 okazuje 

się bezpiecznym rozwiązaniem, ponieważ dzięki swej dużej rozciągalności wyrównuje nieregularnie przebiegające fugi i 

ruchy między elementami konstrukcji, dzięki czemu nie powstają zarysowania. Dlatego nawet przy niewielkim wyborze 

szerokości taśm możliwe jest uszczelnienie najróżniejszych fug. Dostępne są taśmy o szerokości 5-10 mm, 7-15 mm i 

10-20 mm dla wnęk okiennych

Taśma greenteQ VARIO 3 to taśma uszczelniająca do fug pozwalająca sprostać wyzwaniom przyszłości, która spełnia 

więcej niż tylko wymagania rozporządzenia o oszczędności energii. Dzięki niej można stawić czoła wyzwaniom budow-

nictwa energooszczędnego.

greenteQ VARIO 3 Band

nr esco j.m. szerokość fugi wnęka okienna długość rolki oznaczenie

92-867667 VE 28,0m 5 - 10mm 60mm 5,6m 54 / 5-10mm

92-867675 VE 22,4m 5 - 10mm 70mm 5,6m 64 / 5-10mm

92-801552 VE 22,4m 5 - 10mm 80mm 5,6m 74 / 5-10mm

92-867683 VE 16,8m 5 - 10mm 90mm 5,6m 84 / 5-10mm

92-867691 VE 21,5m 7 - 15mm 60mm 4,3m 54 / 7-15mm

92-867705 VE 17,2m 7 - 15mm 70mm 4,3m 64 / 7-15mm

92-801553 VE 17,2m 7 - 15mm 80mm 4,3m 74 / 7-15mm

92-867713 VE 12,90m 7 - 15mm 90mm 4,3m 84 / 7-15mm

92-867721 VE 16,5m 10 - 20mm 60mm 3,3m 54 / 10-20mm

92-867730 VE 13,2m 10 - 20mm 70mm 3,3m 64 / 10-20mm

92-801554 VE 13,2m 10 - 20mm 80mm 3,3m 74 / 10-20mm

92-867748 VE 9,9m 10 - 20mm 90mm 3,3m 84 / 10-20mm

stan 05.2018

strona: 92.03.08
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Taśma greenteQ VARIO SBA to wielofunkcyjna specjalna taśma uszczelniająca do fug. Przeznaczona do uszczelniania 

wnęk okiennych poniżej 54mm; doskonale nadaje sie do uszczelniania połączenia parapetu z oknem. Stanowi 

odpowiednią ochronę przed opadami atmosferycznymi oraz izolację cieplną i akustyczną.

Tak działa greenteQ VARIO 3 SBA

Tam, gdzie kiedyś potrzebne były trzy produkty, teraz wystarczy jeden, 

ponieważ dzięki specjalnej strukturze w jednej taśmie połączone są teraz 

funkcje wszystkich trzech powierzchni uszczelniania: na zewnątrz taśma 

greenteQ VARIO 3 SBA dba o ochronę przed opadami atmosferycznymi 

(powyżej 600 Pa). 

Warstwa środkowa służy do izolacji cieplnej i dźwiękowej. 

Taśma uszczelniająca greenteQ VARIO 3 SBA gwarantuje odpowiednie 

wysychanie fugi (potwierdzone badaniami przez ift Rosenheim). 

Rozporządzenia o oszczędności energii oraz ochronie cieplnej, zgodnie 

z normą DIN 4108-3, wymagają, aby woda zgromadzona podczas okresu 

roszenia została podczas parowania ponownie odprowadzona na zewnątrz. 

Taśma VARIO 3 SBA spełnia te wymagania.

W ten sposób można zaoszczędzić mnóstwo czasu przy uszczelnianiu okien. Wystarczy nakleić taśmę na ramę okienną, 

połączyć na styk na narożnikach i gotowe. W stosunku do konwencjonalnego montażu czas pracy przy użyciu taśmy 

greenteQ VARIO 3 SBA zostaje skrócony o ponad 75%.

Bezpieczny montaż

Montaż można wykonywać bez względu na pogodę, zapewnia on efektywne uszczelnienie fug. Dzięki zielonemu 

zabarwieniu wewnętrznej, nieprzepuszczającej powietrza strony taśmy można bez trudu uniknąć błędów podczas 

montażu.

Zalety produktu:

- trzy warstwy uszczelniające w jednym produkcie

- kilka rozmiarów taśmy wystarczy do uszczelnienia różnego rodzaju spion

- proste i pewne uszczelnienie okien podczas montażu za jednym razem

- duża oszczędność kosztów w związku z krótszym czasem montażu

- montaż niezależny od warunków pogodowych

- zgodna z wymaganiami (niem.) rozporządzenia o oszczędności energii (EnEV) oraz z normami montażowymi RAL

- odporny na działanie czynników atmosferycznych

greenteQ VARIO SBA

nr esco j.m. szerokość fugi wnęka okienna długość rolki oznaczenie

92-802007 VE 56,0m 5 - 10mm 30mm 5,6m 30 / 5-10mm

92-802008 VE 44,8m 5 - 10mm 35mm 5,6m 35 / 5-10mm

92-802009 VE 39,2m 5 - 10mm 40mm 5,6m 40 / 5-10mm

92-802010 VE 43,0m 7 - 15mm 30mm 4,3m 30 / 7-15mm

92-802011 VE 34,4m 7 - 15mm 35mm 4,3m 35 / 7-15mm

92-802012 VE 30,1m 7 - 15mm 40mm 4,3m 40 / 7-15mm

92-802013 VE 33,0m 10 - 20mm 30mm 3,3m 30 / 10-20mm

92-802014 VE 26,4m 10 - 20mm 35mm 3,3m 35 / 10-20mm

92-802015 VE 23,1m 10 - 20mm 50mm 3,3m 40 / 10-20mm
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Taśma zapewniająca szczelność przed opadami atmosferycznymi, wykonana z miękkiej pianki poliuretanowej, 

impregnowana zawiesiną akrylu, przeznaczona do uszczelniania szczelin łączeniowych.

Zakres zastosowań:

- stolarka okienna (fugi przyłączeniowe odporne na opady atmosferyczne, 

uszczelnianie termiczne między ościeżnicą i murem, połączenia profi li, 

wypełnienia, listwowania)

- technika fasadowa (warstwa pod betonowanie / połączenie szalunków 

przy betonowaniu)

- wykończenie wnętrz (lekkie ściany działowe, separacja podwójnych podłóg)

- dach stromy/stropodach (okna połaciowe, uszczelnienie dachówek, kalenica/naroże/kosz dachowy/dymnik)

Zalety:

- wodoszczelność ≥ 300Pa (EN 1027); raport z badań nr 090670.1-Sz MPA Hannover wg którego spełnia wymagania 

wodoszczelności BG2 zgodne z normą DIN 18542 MPA Hannover P-NDS04-752

- wartości ≤ 600Pa możliwe do osiągnięca, w zależności od zagęszczenia i szerokości fugi

- klasyfi kacja ogniowa (DIN 4102, T1) klasa materiałów budowlanych (DIN 4102): B2

- przepuszczalność na fugach (DIN EN 1026): an ≤ 1,0

- wytrzymałość na rozciąganie DIN EN ISO 1798) > 60kPa

- wydłużenie przy zerwaniu (DIN EN ISO 1798) > 180%

kolor: szary

www.esco24.pl www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl

CHEMIA BUDOWLANA

Systemy uszczelnień

Taśma zapewniająca szczelność przed opadami atmosferycznymi, wykonana z 

miękkiej pianki poliuretanowej, do uszczelniania złączy i szczelin dylatacyjnych.

Zakres zastosowań:

- uszczelnianie spoin w budownictwie naziemnym

- produkcja okien

- konstrukcje drewniane 

- budynki w stanie wykończonym i surowym

- konstrukcje szachulcowe i betonowe

kolor: szary

Taśma uszczelniająca 600

nr esco j.m. szerokość fugi głębokość fugi długość rolki oznaczenie

92-867268 VE 600m 1 - 2mm 10mm 20,0m 10 / 1-2mm

92-867276 VE 260m 1 - 4mm 15mm 13,0m 15 / 1-4mm

92-867284 VE 300m 2 - 6mm 12mm 12,0m 12 / 2-6mm

92-867292 VE 116m 4 - 9mm 15mm 8,0m 15 / 4-9mm

92-867306 VE 112m 5 - 12mm 15mm 5,6m 15 / 5-12mm

92-867314 VE 64,5m 6 - 15mm 20mm 4,3m 20 / 6-15mm

92-867322 VE 39,6m 9 - 20mm 25mm 3,3m 25 / 9-20mm

Taśma uszczelniająca 300

nr esco j.m. szerokość fugi głębokość fugi długość rolki oznaczenie

92-867330 VE 375m 2mm 10mm 12,5m 10 / 2

92-867349 VE 250m 2 - 3mm 15mm 12,5m 10 / 2-3

92-867357 VE 200m 3 - 5mm 15mm 10,0m 15 / 3-5

92-867365 VE 160m 4 - 7mm 15mm 8,0m 15 / 4-7

92-867373 VE 84m 6 - 10mm 20mm 5,6m 20 / 6-10

92-867381 VE 64,5m 8 - 13mm 20mm 3,3m 20 / 8-13
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CHEMIA BUDOWLANA

Systemy uszczelnień

nr esco j.m. grubość szerokość długość rolki kolor

92-812149 rolka 0,6mm 50mm 10mb. srebrny

92-812150 rolka 0,8mm 50mm 10mb. grafi towy

Taśma uszczelniająca
ALUBUTYL
Zastosowanie:

- uszczelnianie złączy i zakładek, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz (np. konstrukcje 

witryn sklepowych, kontenerów, oranżerii, systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych)

- naprawa lub rekonstrukcja złączy zewnętrznych (np. w szklarniach)

- uszczelnianie połączeń, szwów i złączy tam, gdzie nieprzepuszczalność gazu i pary 

wodnej jest wymagane (np. w konstrukcjach okien i elewacji budynków)

- taśma uszczelniająca oparta na gumie butylowej

- laminowana po jednej stronie folią aluminiową

- wysoka przyczepność na różnych podłożach

- odporna na proces starzenia, działanie warunków atmosferycznych i działanie 

promieniowania ultrafi oletowego

Parametry techniczne:

Stabilność temperaturowa:

Temperatura montażu:

-30°C do +90°C

0°C do +40°C
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CHEMIA BUDOWLANA

Systemy uszczelnień

nr esco j.m. grubość szerokość długość rolki

92-554944 rolka 1,5mm 25mm 60 mb.

Należy stosować PRIMER, gdy taśmę butylową stosujemy do podłoża :

beton zwykły, beton porowaty, tynk, stal niehartowana, drewno nie obrobione, zwietrzałe - chropowate szkło

Stabilność temperaturowa:

Temperatura aplikacji:

Baza chemiczna:

Kolor:

Gęstość:

Punkt mięknięcia:

Odporność na łuszczenie:

Wodoszczelność

(odporność na dyfuzję):

Jako wartość SD 

(na 1 mm warstwę):

od -30°C do +90°C

powyżej +5°C

kauczuk syntetyczny (IIR/PIB)

szary

1,35-1,45 g/ml; Piknometr, 23°C

>160°C; metoda pierścienia i kuli, gliceryna

>1 N/mm (kohezyjnie); 180°, 23°C, 200 mm/min

Ok. 250.000 μ

Ok. 250 m

Taśma uszczelniająca
BUTYL
Termoplastyczny uszczelniacz o bardzo dobrej kleistości powierzchniowej. 

Przeznaczony do uszczelniania lub mocowania, w przypadku gdy nie 

oddziaływują siły mechaniczne.

Zastosowanie:

- przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku

- wypełnianie szczelin

- mocowanie folii i lekkich materiałów

- czasowe mocowanie

- ochrona przed korozją między metalowymi materiałami

- tłumienie wibracji i dźwięków

Własności:

- długotrwała plastyczność i kleistość

- odporność na starzenie i warunki atmosferyczne

- dobra wodoszczelność

- bezzapachowy w temperaturze pokojowej

- długa żywotność

- odporny na wodę i wodę słoną w zakresie 5-9 pH

- nie zawiera rozpuszczalników

- niekurczliwy

- aplikacja na powierzchnie suche i wolne od pyłów, tłuszczu i smarów

- bardzo dobra przyczepność do wielu materiałów. W kontakcie z plastikiem 

możliwe rozmiękczenie - doradzamy aby najpierw przeprowadzić próbę!

Parametry techniczne:
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CHEMIA BUDOWLANA

Systemy uszczelnień

Quick - Tape
Samoprzylepny panel piankowy

Polistyren ekstrudowany XPS zgodny z normą DIN 53421, to lekki panel 

piankowy z obustronną folią samoprzylepną o wysokiej wytrzymałości i 

nieograniczonej swobodzie projektowania. Pozwala na szybką i poręczną 

produkcję własnych paneli kompozytowych, bez konieczności używania 

dodatkowych preparatów klejących. Ze względu na lepką powierzchnię i 

natychmiastową przyczepność, panel Quick-Tape może być używany lub 

przetwarzany w sposób natychmiastowy.

Szerokość 1000mm pozwala na tworzenie pełnej warstwy powierzchni, bez 

żadnych przerw w piance i nierówności na warstwie panelu zewnętrznego. 

Produkt jest bardzo wydajny i można go wykorzystać praktycznie bez strat 

materiału.

Własności:

- bezrozpuszczalnikowy, przyjazny dla środowiska

- wysoka początkowa siła klejenia, elastyczne połączenie

- odporny na wilgoć

- wolny od CFC i HCFC

- wymiary: 3000x1000mm

Parametry techniczne:

Przewodnictwo cieplne:

Gęstość:

wytrzymałość na ściskanie:

WLG035

35 kg/m³

0.30N / mm2 (zgodny z normą DIN 53421)

nr esco j.m. grubość wartość U waga kg/m2

92-285854 szt. 10mm 2,19 0,32

92-533017 szt. 16mm 1,59 0,51

92-287539 szt. 18mm 1,36 0,58

92-285862 szt. 20mm 1,26 0,80

92-801944 szt. 22mm 1,17 0,90

92-285870 szt. 24mm 1,09 0,90

92-285889 szt. 26mm 1,01 0,83

92-533050 szt. 28mm 0,96 1,00

92-533068 szt. 30mm 0,90 1,10

1. Wyczyść powierzchnie materiału z luźnych cząstek, kurzu, pozostałości tłuszczu i oleju.

2. Usuń folię ochronną z płyty Quick-Tape i przyklej arkusz zewnętrzny.

3. Przyciśnij za pomocą prasy lub dowolnego ciężkiego przedmiotu (ok. 1-2 N / cm³).

3 kroki do gotowego panelu - 3 minuty i mniej:
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