Ampacoll BKF
®

Taśma z kauczuku butylowego do montażu okien

 Asymetrycznie podzielony
pasek zabezpieczający dla
szybszego, czystego montażu.
Węższa część od strony ramy,
szersza część od strony węgara
 Optymalna szerokość do
montażu okien
 Możliwość otynkowania
włókniny

Ampacoll® BKF
do połączeń okien z murem
Szczegóły techniczne:

Wymiary rolki
Długość: 25 m / Szerokość: 80 mm / Grubość: 1 mm
Zawartość kartonu
2 rolki = 50 mb

Paleta
40 kartonów = 2'000 mb

Czas przechowywania

2 lata

Warunki przechowywania

Chłodno i sucho

Temperatura robocza

powyżej 0 °C

Odporność na temp.

-40 do +90 °C

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:
 Heblowane drewno
 Surowe drewno*
 Płyty włóknowe, od miękkich po twarde*
 Płyty OSB*
 Płyty wiórowe*
 Suche konstrukcje zabudowy*
 Płyty gipsowe*
 Beton (porowaty i gładki)*
 Cegły*
 Tynki, zaprawy murarskie, gips itp.*
 Metale (aluminium, stal itp.)
 Komponenty polietylenowe (np. panele)
 Komponenty PVC (np. okna)
 Bitum, piaskowane kanały*
* należy użyć podkładu

Opis produktu
Z jednej strony taśmy znajduje się stabilna włóknina, którą można otynkować. Z drugiej strony cała powierzchnia taśmy składa się z
kauczuku butylowego, idealnego do łączenia nierównych powierzchni. Pasek zabezpieczający podzielony został asymetrycznie, co
sprawia że instalacja jest szybka i czysta. Węższa strona taśmy powinna został nałożona na okno, szersza na węgar.
80 mm x 1 mm = odpowiada szerokościom: 30 + 30 + 20 mm = lewa strona + pustka + prawa strona
Taśma Ampacoll® BKF jest bardzo łatwa w formowaniu, plastyczna i paroszczelna.
System do uszczelniania okien
Połączenia wewnętrzne: Ampacoll® FE, Ampacoll® F lub Ampacoll® BKF
Połączenia zewnętrzne: Ampacoll® XT – spełnia wymagania zasady «wewnątrz lepsze uszczelnienie niż na zewnątrz»
Zastosowanie
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– montaż okien w murze i betonie
– paro- i powietrzoszczelne wewnętrzne połączenie w narożnikach, bez przerywania taśmy
– połączenia pomiędzy drewnem i murem (obwody płyt oraz ścian drewnianych, tam gdzie występują przepusty krokwi, belek i płatwi,
zabezpieczanie każdego po kolei)
– połączenia paroizolacji ze ścianami, które następnie maja zostać otynkowane
– nierówne, zakurzone lub zanieczyszczone powierzchnie powinny w pierwszej kolejności zostać pokryte podkładem Ampacoll®
Primer 531 lub Ampacoll® Connecto

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
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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