
Taœma uszczelniaj¹ca 600

Zakres zastosowañ: 

Zdjêcie produktu:

Dane techniczne:

Taœma uszczelniaj¹ca 600 Taœma uszczelniaj¹ca 600 greenteQ ze wzglêdu na dobr¹ izolacjê akustyczn¹ 
budownictwie w uszczelnianiu szczelin ³¹czeniowych. Zalecane zastosowanie mo¿e byæ z powodzeniem stosowana do uszczelniania spoin wewn¹trz 
taœmy: w stolarce okiennej, stolarstwie, w pracach budowlanych i budynku.
wykoñczeniowych, w konstrukcjach szachulcowych, murowanych i Taœma o uniwersalnym zastosowaniu - dziêki jej sprê¿eniu istnieje mo¿liwoœæ 
betonowych. zastosowania w istniej¹cych ju¿ fugach. 
Zalet¹ taœmy uszczelniaj¹cej 600 greenteQ jest mo¿liwoœæ uszczelniania z³¹czy 
oraz ruchomych fug miêdzy ró¿nymi elementami budowlanymi, w tym równie¿ • DIN 18542, grupa 1 (ift Rosenheim)
przy ³¹czeniach folii wiatroszczelnej w konstrukcji dachu.

greenteQ ma uniwersalne zastosowanie w 

Kolor antracyt

Ognioodpornoœæ B1 (ift Rosenheim)

Odpornoœæ na temperaturê od -30°C do +90°C, krótkotrwale do 130°C

Wspó³czynnik infiltracji powietrza DIN EN 12114

DIN 4102, czêœæl 1

NORMA KLASYFIKACJA

2/3a  < 1,0 m³/[h*m*(daPa) ] (ift Rosenheim)n

Wodoodpornoœæ DIN EN 1027

DIN 18542

DIN EN ISO 12572

DIN EN ISO 12572

DIN EN ISO 4892-2

DIN 12667

Wspó³czynnik dŸwiêkoch³onnoœci RST,ù

Tolerancja materia³ów budowlanych
+ odpornoœæ na œrodowisko alkaliczne

Dyfuzja pary wodnej

Przewodnoœæ cieplna

Ekspertyza ekologiczna

Odpornoœæ na warunki atmosferyczne (UV, wiatr)

Wartoœæ sd

Trwa³oœæ przechowywania

Taœma uszcz. (bez izolacji i 2-giej warstwy uszczelnienia ): 41 dB
 jednostronnie otynkowana: 57 dB
obustronnie otynkowana: 59 dB

spe³nia wymagania

µ < 10 (sprê¿enie taœmy 20 %)

ë = 0,052 W/m*K (ift Rosenheim)

EMICODE EC 1 PLUS (eco-Instytut Ochrony Œrodowiska, Kolonia)

spe³nia wymagania

ok. 18 miesiêcy od daty produkcji
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KARTA TECHNICZNA
FOLIE i TAŒMY - Taœma uszczelniaj¹ca 600
Instrukcje u¿ytkowania, dane dotycz¹ce produktu i jego osi¹gniêæ oraz inne dane techniczne stanowi¹ w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. S³u¿¹ one tylko do opisu w³aœciwoœci i budowy 
produktów i nie stanowi¹ gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze wzglêdu na szeroki zakres mo¿liwych zastosowañ naszych produktów obowi¹zkiem u¿ytkownika jest sprawdzenie, czy dany 
produkt nadaje siê do jego celów. Nasze doradztwo techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby s³u¿y tylko do Pañstwa informacji i jest absolutnie niewi¹¿¹ce.

Taœma zapewniaj¹ca szczelnoœæ przed opadami atmosferycznymi, wykonana z miêkkiej pianki poliuretanowej, impregnowana zawiesin¹ 
akrylu, przeznaczona do uszczelniania szczelin ³¹czeniowych. systemu uszczelniania fug. Element 3-warstwowego 

Opis Nr artyku³u VBHSzerokoœæ fugi Opakowanie

1 - 2 mm 600,0 m

1 - 4 mm 260,0 m

2 - 6 mm 300,0 m

4 - 9 mm 160,0 m

5 - 12 mm 112,0 m

6 - 15 mm

9 - 20 mm

64,5 m

39,6 m

10 / 1-2

15 / 1-4

12 / 2-6

15 / 4-9

15 / 5-12

20 / 6-15

25 / 9-20

180.020 / 0021

180.020 / 0022

180.020 / 0023

180.020 / 0024

180.020 / 0025

180.020 / 0026

180.020 / 0027
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Instrukcje u¿ytkowania, dane dotycz¹ce produktu i jego osi¹gniêæ oraz inne dane techniczne stanowi¹ w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. S³u¿¹ one tylko do opisu w³aœciwoœci i budowy 
produktów i nie stanowi¹ gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze wzglêdu na szeroki zakres mo¿liwych zastosowañ naszych produktów obowi¹zkiem u¿ytkownika jest sprawdzenie, czy dany 
produkt nadaje siê do jego celów. Nasze doradztwo techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby s³u¿y tylko do Pañstwa informacji i jest absolutnie niewi¹¿¹ce.

Taœma uszczelniaj¹ca 600

Usuwanie odpadów: 

Pozosta³oœci taœmy mo¿na utylizowaæ z odpadami domowymi, zgodnie z 
lokalnymi przepisami.

Ogólne wskazówki:

Wszystkie wczeœniejsze wydania niniejszego arkusza danych trac¹ niniejszym wa¿noœæ. 

Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa:

Wed³ug dostêpnych danych i doœwiadczeñ produkt nie jest materia³em 
niebezpiecznym w rozumieniu ustawy o substancjach chemicznych (niem. 
Chemikaliengesetz) lub odpowiednich dyrektyw UE.

Dodatkowe uwagi:

Forma dostawy:

Karty techniczne oraz charakterystyki zgodne z najnowszymi przepisami DIN 
18542:2009-07.

Taœma sprê¿ona: w rolce, jednostronnie klej¹ca, d³ugoœæ rolki: 2 - 12 m, zale¿na 
od gruboœci materia³u. Dostêpna w szerokoœci od 10 mm.

Taœma zapewniaj¹ca szczelnoœæ przed opadami atmosferycznymi, wykonana z miêkkiej pianki poliuretanowej, impregnowana zawiesin¹ 
akrylu, przeznaczona do uszczelniania szczelin ³¹czeniowych. Element 3-warstwowego systemu uszczelniania fug.

Przygotowanie:

Czyszczenie:

Nale¿y postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹ monta¿u do³¹czon¹ do ka¿dego kartonu.

Skórê umyæ wod¹ z myd³em.
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