
Wymiary rolki
Długość: 25 m / Szer.: 75 mm / Grubość: 0,3 mm

Zawartość kartonu Paleta
6 rolek = 150 mb 28 kartonów = 4'200 mb

Wymiary rolki
Długość: 25 m / Szer.: 100 mm / Grubość: 0,3 mm

Zawartość kartonu Paleta
4 rolki = 100 mb 28 kartonów = 2'800 mb

Wymiary rolki
Długość: 25 m / Szer.: 150 mm / Grubość: 0,3 mm

Zawartość kartonu Paleta
4 rolki = 100 mb 28 kartonów = 2'800 mb

Ampacoll® XT

Ampacoll® XT [60 mm]
do zakładek

Ampacoll® XT [75 mm]
do połączeń frontowych i 
krawędziowych

Wymiary rolki
Długość: 25 m / Szer.: 60 mm / Grubość: 0,3 mm

Zawartość kartonu Paleta
10 rolek = 250 mb 28 kartonów = 7'000 mb

Ampacoll® XT [100 mm] slit
do połączeń elementów 
konstrukcyjnych

Ampacoll® XT [150 mm] slit
do połączeń narożnikowych oraz 
grzbietów

 Do zastosowania wewnątrz i na 
zewnątrz

 Stabilna wymiarowo dzięki 
odpornemu na rozerwania 
nośnikowi

 Bardzo silne wiązanie nawet 
przy -5 °C

 Możliwa do oderwania ręcznie

Akrylowa taśma klejąca do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych

Szczegóły techniczne:

Czas przechowywania 2 lata

Temperatura robocza Powyżej -5 °C

Odporność na temp. -40 do +100 °C

Czas ekspozycji na zewnątrz 4 miesiące

Współczynnik sD 0,02 m (nośnik)



Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia

Years Warranty

Optymalna do zastosowania z 
następującymi materiałami:

 Membrany dachowe i ścienne
 Paroizolacje i uszczelki
 Szalunki 
 Folie polietylenowe
 Heblowane drewno
 Miękkie płyty włóknowe* 
 Średniotwarde i twarde płyty włóknowe
 Płyty OSB, płyty wiórowe
 Płyty gipsowe*
 Płyty włóknowo-gipsowe*
 Beton*
 Metale (aluminium, stal itp.)
 Komponenty polietylenowe (np. panele)
 Komponenty PVC (np. okna)

* zawsze należy użyć podkładu

Wskazówki zastosowania
Łączone powierzchnie muszą być czyste, suche, odtłuszczone oraz pozbawione kurzu. Taśma Ampacoll® XT jest idealna do po-
wietrzo- i wiatroszczelnego zabezpieczania połączeń na zakładkę 1 , zaklejania połączeń frontowych i krawędziowych drewnianych 
materiałów panelowych 2 , zabezpieczania zarówno wąskich jak i szerokich połączeń pomiędzy elementami konstrukcyjnymi 3  oraz 
zaklejania narożników oraz grzbietów płyt 4 . 

Ampacoll® XT wiąże się natychmiast z substratem. Pozostaje odporna na warunki atmosferyczne do 4 miesięcy. Należy zwrócić 
uwagę, aby po zaklejeniu połączenie nie zostało uszkodzone mechanicznie (np. przez obiekty po nim przeciągane).
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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


