
Wymiary rolki
Długość: 4,75 m / Średnica: 10 mm

Zawartość kartonu Paleta
10 rolek = 47,5 mb 32 kartony = 1'520 mb

Wymiary rolki
Długość: 2,35 m / Średnica: 20 mm

Zawartość kartonu Paleta
10 rolek = 23,5 mb 24 kartony = 564 mb

Ampacoll® RS [10 mm]
do połączeń elementów
konstrukcyjnych

Ampacoll® RS [20 mm]
do połączeń elementów
konstrukcyjnych

Wymiary rolki
Długość: 8 m / Średnica: 6 mm

Zawartość kartonu Paleta
10 rolek = 80 mb 32 kartony = 2'560 mb

Ampacoll® RS

Ampacoll® RS [4 mm]
do połączeń elementów
konstrukcyjnych

Ampacoll® RS [6 mm]
do połączeń elementów
konstrukcyjnych

Wymiary rolki
Długość: 12 m / Średnica: 4 mm

Zawartość kartonu Paleta
10 rolek = 120 mb 32 kartony = 3'840 mb

Samoprzylepna uszczelka z kauczuku butylowego

Szczegóły techniczne:

Czas przechowywania 2 lata

Temperatura robocza powyżej 0 °C

Odporność na temp. -40 do +90 °C

Odporność na warunki atmosf. 3 miesiące

 Wysokoplastyczna – podąża za 
ruchem elementów konstrukcyj-
nych

 Do połączeń elementów kon-
strukcyjnych z nierównymi 
powierzchniami

 Do połączeń substratów o 
bardzo wysokiej fakturze po-
wierzchni

 Idealna do zastosowania z 
drewnianymi belkami



Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia

Years Warranty

Optymalna do zastosowania z 
następującymi materiałami:

 Folie parochronne i paroizolacje
 Membrany dachowe i ścienne
 Drewno heblowane i surowe* 
 Płyty włóknowe, od miękkich* po twarde*
 Płyty OSB*
 Płyty wiórowe*
 Płyty gipsowe*
 Płyty gipsowo-włóknowe*
 Beton* oraz cegły*
 Fugi, zaprawy murarskie, tynki itp.*
 Metale (aluminium, stal itp.)
 Komponenty polietylenowe i PVC 
 Bitum, powierzchnie piaskowane*

* należy użyć podkładu

Wskazówki zastosowania
Należy zwrócić uwagę, iż łączenie mokrej lub wilgotnej powierzchni zawsze będzie stwarzało problemy. Łączone powierzchnie po-
winny być suche, czyste, odtłuszczone oraz pozbawione kurzu. Przy stropach i krawędziowych połączeniach powierzchni o mocnej 
fakturze lub zabrudzonych, takich jak beton lub mur, konieczne jest użycie podkładu Ampacoll® Primer 531 lub Ampacoll® Connec-
to. Odległość pomiędzy łącznymi elementami nie może stanowić więcej niż 2/3 średnicy użytej uszczelki. Można to osiągnąć poprzez 
wyrównanie odpowiedniej części elementu. Podczas łączenia elementu ściennego z betonowym stropem, po aplikacji uszczelki Am-
pacoll® RS, 20 mm, można pozostawić pasek zabezpieczający. Umożliwi to ruchy elementu ściennego w ograniczonym zakresie 
podczas fazy osiadania.

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


