
Ampacoll® F

Ampacoll® F
do połączeń okiennych

Wymiary rolki
Długość: 25 m / Szerokość: 80 mm / Grubość: 2 mm

Zawartość kartonu Paleta
2 rolki = 50 mb 30 kartonów = 1'500 mb

Taśma z kauczuku butylowego do montażu okien

Szczegóły techniczne:

Czas przechowywania 2 lata

Temperatura robocza od 0 °C

Odporność na temp. -40 do +90 °C

 Możliwość częściowego  
pokrycia tynkiem

 Wyjątkowo elastyczna w 
narożnikach

 Odporna na dyfuzję



Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia

Years Warranty

Optymalna do zastosowania z 
następującymi materiałami:

 Membrany ścienne
 Heblowane, suche, czyste drewno
 Surowe drewno*
 Miękkie płyty włóknowe*
 Płyty OSB* oraz płyty wiórowe*
 Płyty gipsowe*
 Płyty włóknowo-gipsowe*
 Beton (porowaty i gładki)*
 Pozbawione pyłu cegły*
 Fugi, zaprawy murarskie, tynki itp.*
 Metale (aluminium, stal itp.)
 Komponenty polietylenowe (np. panele)
 Komponenty PVC (np. okna)
 Bitum, piaskowane kanały*

* zawsze należy użyć podkładu

Wskazówki zastosowania
Posiadająca nałożoną częściowo wysokoelastyczną powlokę bazową z jednej strony oraz włókninę możliwą do otynkowania z drugiej 
strony, taśma Ampacoll® F jest idealna do łączeń z konstrukcjami murowanymi i betonowymi. Zaletą taśmy jest możliwość wstępnego 
zamocowania na ramie okiennej. Następnie okno jest montowane w murze lub betonie, wcześniej pokrytym podkładem. Teraz wystar-
czy rozciągnąć taśmę w narożnikach i dobrze docisnąć, rozpoczynając od narożnika w kierunku węgarów. W rezultacie otrzymujemy 
kompletne uszczelnienie, nawet w narożnikach. 

Szczeliny do 1cm mogą zostać przykryte taśmą. Nierówne lub wyszczerbione węgary powinny najpierw zostać otynkowane. 
Włóknina stanowi podkład pod późniejszy tynk. W celu uniknięcia pęknięć w miejscu połączenia różnych materiałów rekomen-
dowane jest użycie bazy podtynkowej.

ISO 9001:2008
Swiss Research

*  Gwarancja pro-
ducenta obejmuje 
koszty demontażu 
i wymiany jak 
również szkód 
wynikowych, 
łącznie z 
materiałami na 
wymianę.

Niniejsza karta obowiązuje do momentu uzyskania nowej wiedzy. Aktualne informacje 
dostępne są na www.ampack.eu © Ampack AG, Rorschach, 01.2010
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Nasz partner w Polsce:
Klima-Tech Sp.J.
Domy z klimatem
ul. Ogrodowa 55, PL-83-000 Juszkowo k/Gdańska
Tel. (+48) 506 040 002, (+48) 506 117 484
Fax (+48) 58 322 14 00
www.domyzklimatem.com, biuro@domyzklimatem.com

Ampack AG
Seebleichestrasse 50
CH-9401 Rorschach
Phone +41 (0)71 858 38 00
Fax +41 (0)71 858 38 37
ampack@ampack.eu
www.ampack.eu


