
temperatura montażu od +5°C do +30°C.

UWAGA !

Ważne informacje dotyczące montażu:

Zalety:

Opis produktu:

PRODUKTY KUPOWANE PRZEZ 

EKSPERTÓW

Więcej szczegółów w materiałach informacyjnych i na 

stronie www.interchemall.pl
Dostępne w ofercie:

Dane logistyczne – tabela 1 

Zastosowanie:

Sposób montażu:

Do okien i drzwi polecamy:

Taśmy do ciepłego montażu OUT (paroprzepuszczalne, 

zewnętrzne) 

Taśmy do ciepłego montażu IN (paroizolacyjne, wewnętrzne) 

Taśmę uniwersalną butylową B300S

Uszczelki przyszybowe PE1 BPF600A i BPF600B

duża elastyczność, łatwe dostosowanie do kształtu podłoża,

skuteczna izolacja przeciwdrganiowa,  

łatwy montaż dzięki dwustronnej warstwie samoprzylepnej,                                   

specjalny klej zapewniający wysoką przyczepność 

początkową oraz mocne wiązanie końcowe,

możliwość natychmiastowego (ekonomicznego) 

stosowania dodatkowych uszczelniaczy (np. silikon),

taśma przeznaczona do użytku wewnętrznego i 

zewnętrznego.

mocowanie szprosów okiennych 
i drzwiowych, wykonanych z

oczyścić miejsce montażu taśmy z rozpuszczalników, 

kurzu i zabrudzeń, 

dobrać odpowiedni wymiar taśmy do szerokości szprosu, 

taśmę przykleić do szprosu, następnie usunąć 

wierzchnią przekładkę ochronną, szpros połączyć z 

docelowym elementem i dobrze docisnąć. 

Szybki

montaż

szprosów!

Taśmy do szprosów PE2 PP600A i PP600B, dwustronnie 

samoprzylepne, wykonane na bazie polietylenu.  

Dzięki dużej elastyczności taśmy łatwo dopasowują  

się do klejonej powierzchni i stanowią izolację 

przeciwdrganiową. Ponieważ przy montażu szprosów 

wymagana jest duża lepność początkowa i siła 

mocnego wiązania końcowego, taśmy pokryte są  po 

obu stronach warstwą specjalnego kleju akrylowego.  

Bezpośrednio po przyklejeniu szprosów można je 

uszczelnić elastycznymi substancjami uszczelniającymi.  

Produkty dostępne:

w kolorze białym i antracytowym.

grubość: 1mm, szerokość: 9 i 19mm, długość: 10mb.

Standardowe wymiary:

taśmy w innych wymiarach.

Na życzenie dostępne:

tworzyw sztucznych, 
drewna i metalu.

Kod Nazwa Jm  Kolor
Grubość 

[mm]

Szerokość 

[mm]

Długość 

[mb]

Ilość w 

kartonie 

[mb]

Ilość na 

palecie 

[mb]

2TTE0403 ICHdoor&window - taśma do szprosów PE2 PP600A -9x1mm 10mb mst Antracyt 1 9 10 1200 57600

2TTE0393 ICHdoor&window - taśma do szprosów PE2 PP600B -9x1mm 10mb mst Biały 1 9 10 1200 57600

2TTE0351 ICHdoor&window - taśma do szprosów PE2 PP600A -19x1mm 10mb mst Antracyt 1 19 10 580 27840

2TTE0374 ICHdoor&window - taśma do szprosów PE2 PP600B -19x1mm 10mb mst Biały 1 19 10 580 27840

swiniarska
Tekst maszynowy

swiniarska
Tekst maszynowy
Pomocne w montażu szprosów z drewna, metalu i tworzyw sztucznych!




