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Leírás Duzzadó szalag poliuretán habból 

Anyag 
Rugalmas poliuretán hab, akril szuszpenzióval impregnálva, hálóval megerősítve, a 

ragasztó nem tartalmaz oldószereket. 

Hab sűrűsége 35 kg/m3 (+/- 10%) (ISO 845 szerint) 

Ragasztó mennyisége min. 80g/m2 

Tapadóerő 
 (180°) 

20 perc elteltével - 10N/25mm; 24 óra elteltével - 12N/25mm 

Elválasztó Szilikonozott fehér papír 

 
 

Tulajdonságok 

Módosított akrillal impregnált, rugalmas poliuretán habból készült öntapadó szalag, amely 

növeli a termék ellenálló képességét és tartósságát. A kezdeti vastagsághoz képest 5-szörös 

tágulási képességgel rendelkezik, ami nagyon hatékonnyá teszi a tetőcsatlakozások 

tömítését. A szalag kémiailag semleges, ellenáll az UV-sugárzásnak és az időjárás 

viszontagságainak. 

 

Alkalmazás 
• öntapadó szalag vápák, taréj- és élgerincek tömítésére 

• használható betonhoz, téglához, PVC-hez, acélhoz és fához 

 

Előnyök 

• tökéletes olyan kötésekhez, amelyeknek ellenállónak kell lenniük a víz és a szél hatásával 
szemben 

• igazodik az egyenetlen felületekhez; elnyeli a szerkezeti mozgásokat 

• a kezdeti vastagsághoz képest 5-szörös tágulási képességgel rendelkezik 
 

Műszaki adatok 
Méret 20mmx10mmx3,3m (+/- 0,05) / 20mmx8mmx4,0m (+/- 0,05) 

Szélesség [mm] 20 (+/-1) 

Kezdeti vastagság 10mm / 8mm 

Duzzadás utáni 
vastagság 

≥45mm (+/-2%) / ≥36mm (+/-2%) 

Elérhető színek Szürke 

Csomag 12 

Raklapozás [db] 1200 / 1050 

Raklap méretei 1200 x 800 x 1800 

Termék súlya [kg] 0,17 / 0,19 

Raklap súlya [kg] 228 / 224 

Jóváhagyás AT - 15 - 7102 / 2013 
 

Összeszerelés és tárolás 

Használati útmutató/ 

Összeszerelési útmutató 

 
A ragasztószalagot száraz, szennyeződésmentes felületre kell nyomni. 



 

 

 

Felhasználási és 

tárolási feltételek 

 
A termékeket száraz helyen kell tárolni (70%-os páratartalom), 10°C feletti hőmérsékleten. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fénykép 

 

 
 
 
 
 

Címke 

 

 

 

Az itt található információk, ajánlások és irányelvek legjobb tudásunkon, kutatásainkon, 

tapasztalatainkon és jóhiszeműségünkön alapulnak. Nem vállalunk felelősséget termékeink 

helytelen vagy nem megfelelő használatából eredő következményekért. Ennek az anyagnak 

minden felhasználója minden lehetséges eszközzel, beleértve a végtermék megfelelő 

körülmények közötti ellenőrzését is, köteles megbizonyosodni arról, hogy a biztosított anyagok 

alkalmasak az általa kitűzött célok elérésére. 

 

 
A termékkel kapcsolatos információk a www.corotop.com.pl oldalon érhetők el 


