
Wydajnoœæ uszczelnienia 

Szerokoœæ fugi (mm)

5 - 10

7 - 15

10 - 20

Taúma VARIO 3

W³aœciwoœci:

Zalety:

Opakowanie:

Dane techniczne:

Taœma greenteQ to wielofunkcyjna specjalna taœma uszczelniaj¹ca o szerokim zastosowaniu.VARIO 3 

S³u¿y do uszczelniania spoin ³¹czeniowych okien i drzwi i chroni przed (EnEV). Dziêki taœmie VARIO 3 uszczelnienie spoin ³¹czeniowych okien i drzwi 
przenikaniem powietrza i ulewnego deszczu; równoczeœnie charakteryzuje siê mo¿na wykonaæ szybciej, pewniej i ³atwiej. 
doskona³ymi w³aœciwoœciami izolacji akustycznej na ca³ej g³êbokoœci monta¿u. 
Taœma VARIO 3 stanowi rozwi¹zanie z zastosowaniem tylko jednej 
taœmy, które speùnia wymagania rozporzàdzenia o oszczædnoúci energii 

greenteQ 

•  
•  Uszczelnianie ró¿nych rodzajów fug przy u¿yciu niewielkiego wyboru taœm
•  Proste i bezpieczne uszczelnienie okien w czasie monta¿u - za jednym razem
•  Du¿a oszczêdnoœæ kosztów w zwi¹zku z krótszym czasem monta¿u
•  Monta¿ bez wzglêdu na pogodê
•  Zgodna z wymaganiami rozporz¹dzenia o oszczêdnoœci energii (EnEV)
•  Odporna na dzia³anie czynników atmosferycznych

Trzy warstwy uszczelnienia za pomoc¹ jednego produktu

Taœma rozprê¿na, w rolkach, jednostronnie klej¹ca

Material impregnowana miêkka pianka poliuretanowa

Baza zawiesina polimerowa zmniejszaj¹ca palnoœæ

Kolor antracyt, str. wewnêtrzna:  zielony 

Wspó³czynnik infiltracji powietrza DIN 18542:2009-07

NORMA KLASYFIKACJA

2/3a ≤ 0,1 m³/[h*m*(daPa) ]

Wodoszczelnoœæ DIN EN 1027:2000-06 ≥ 600 Pa; ift Rosenheim, raport z badañ 105 41791U

Odpornoœæ na zmianê temperatur

Izolacja akustyczna

DIN 18542:2009-07

DIN EN ISO 140-1:2005-03

od -30°C do +80°C

ift Rosenheim PB 167 41891/1

Odpornoœæ na czynniki atmosferyczne i œwiat³o DIN 18452:2009-07 spe³nia wymagania

Tolerancja przylegaj¹cych materia³ów budowlanych DIN 18452:2009-07 spe³nia wymagania

Tolerancja wymiarowa DIN 7715 T5P3 spe³nia wymagania

Klasa materia³ów budowlanych DIN 4102 B2

Opór dyfuzyjny pary wodnej

DIN EN 12667 ë = 0,048 W/m*K

Wilgotnoœciowe w³aœciwoœci materia³u

Wartoúã sd

DIN EN ISO 12572 ì ≤ 100 

Wartoœæ U / G³êbokoœæ monta¿u okna 60mm | 70mm | 80mm | 90mm

wysuszanie fugi

≤ 0,5m

Czas przechowywania

DIN 4108-3

DIN 4108-3:2001-07 | DIN EN ISO 10211:2008-04

U = 0,8W/(m²*K) | 0,7W/(m²*K) | 0,7W/(m²*K) |0,6W/(m²*K)

Temperatura stosowania*

Temperatura przechowywania

* Czas rozprê¿enia taœmy zale¿y od temperatury otoczenia. W przypadku wysokich temperatur taœmê nale¿y przechowywaæ w ch³odnym pomieszczeniu, przy ni¿szych temperaturach - w ciep³ym pomieszczeniu.

12 miesiêcy, w suchym miejscu, oryginalnie zapakowana

Przewodnoœæ cieplna

od +5°C do +25°C

od +1°C do +20°C
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
TASMA USZCZELNIAJACA - VARIO 3
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.

Szerokoœæ fug odpornych na opady atmosferyczne 



Taúma VARIO 3

Zakres zastosowania:

Ogólne wskazówki:

Taœma VARIO 3 greenteQ to wielofunkcyjna specjalna taœma uszczelniaj¹ca o szerokim zastosowaniu.
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180.027 / 6405   64 / 5 - 10 mm

180.027 / 8405   84 / 5 - 10 mm

180.027 / 7405   74 / 5 - 10 mm

180.028 / 5407   54 / 7 - 15 mm 7 - 15 mm
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180.028 / 6407   64 / 7 - 15 mm

180.028 / 8407   84 / 7 - 15 mm

180.028 / 7407   74 / 7 - 15 mm

180.029 / 5410   54 / 10 - 20 mm 10 - 20 mm
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180.029 / 6410   64 / 10 - 20 mm

180.029 / 7410   74 / 10 - 20 mm

180.029 / 8410   84 / 10 - 20 mm
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Zakres zastosowania

G³êbokoœæ
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Zakres zastosowania
Szerokoœæ fugi

Karton
(m)

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