Ampacoll BK 530
®

Dwustronnie klejąca taśma z kauczuku butylowego

 Dwustronna, wysokiej jakości
taśma
 Wysoko elastyczna

Ampacoll® BK 530 [15 mm]

Ampacoll® BK 530 [20 mm]

do zakładek

do zakładek i połączeń krawędziowych
Szczegóły techniczne:

Wymiary rolki
Długość: 25 m / Szerokość: 15 mm / Grubość: 1 mm

Wymiary rolki
Długość: 25 m / Szerokość: 20 mm / Grubość: 2 mm

Zawartość kartonu
8 rolek = 200 mb

Zawartość kartonu
8 rolek = 200 mb

Paleta
60 kartonów = 12‘000 mb

Paleta
32 kartony = 6‘400 mb

Czas przechowywania

2 lata

Temperatura robocza

powyżej 0 °C

Odporność na temp.

-40 do +90 °C

Odporność na warunki atmosf.

3 miesiące

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

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

ISO 9001:2008
Swiss Research

Optymalna do zastosowania z
następującymi materiałami:
 Folie parochronne i paroizolacje
 Heblowane drewno, suche i czyste
 Surowe miękkie płyty włóknowe*
 Płyty OSB*
 Płyty wiórowe*
 Płyty gipsowe ścienne*
 Płyty gipsowo-włóknowe*
 Beton (porowaty i gładki)*
 Cegły*
 Fugi, zaprawy murarskie, tynk itp.*
 Metale (aluminium, stal itp.)
 Komponenty PE i PVC
 Bitum, piaskowane kanały*
* zawsze należy użyć podkładu

Opis produktu
Dwustronna taśma z kauczuku butylowego do zaklejania membran ściennych, folii parochronnych oraz paroizolacyjnych. Równie
proste w aplikacji i trwałe są niemal wszystkie łączenia z drewnem, murem, betonem, metalem itp. Jeżeli to konieczne użyj podkładu!
Wskazówki zastosowania

SEP2010

Łączone powierzchnie muszą być czyste, suche, odtłuszczone oraz pozbawione kurzu. Taśma Ampacoll® BK 530 przywiera natychmiast do powierzchni. Oderwanie taśmy od powierzchni jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Należy zwrócić uwagę na
poprawne ułożenie zakładek przed aplikacją taśmy. W przypadku zabezpieczania połączeń krawędziowych membran ściennych, folii
parochronnych oraz paroizolacji na nierównych lub zanieczyszczonych podłożach takich jak beton, cegły, surowe drewno itp. taśma
Ampacoll® BK 530 powinna być użyta wraz z podkładem Ampacoll® Primer 531 lub Ampacoll® Connecto.

Nasz partner w Polsce:
Klima-Tech Sp.J.
Domy z klimatem
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Fax (+48) 58 322 14 00
www.domyzklimatem.com, biuro@domyzklimatem.com
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