Uszczelnienia

Nr kat.
Best-Nr.

638
018/019

Sopro DBF 638
Taśma uszczelniająca

Sopro EDE 018/019

Narożnik uszczelniający elastomerowy
zewnętrzny/wewnętrzny
Systemowa taśma uszczelniająca z fizelinową częścią montażową do wodoszczelnego
i elastycznego przekrywania szczelin dylatacyjnych i narożnych w systemie z uszczelnieniami
zespolonymi Sopro, pod okładziny ceramiczne i kamienne.








Zastosowania

Z elastyczną strefą środkową
Optymalna przyczepność
Odporna na działanie alkaliów
Odporna na działanie wody i warunki atmosferyczne
W systemie z uszczelnieniami zespolonymi Sopro
Z praktyczną podziałką ułatwiającą docinanie
Na ściany i podłogi

Do niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego przekrywania szczelin dylatacyjnych i narożnych
w systemie z uszczelnieniami zespolonymi Sopro, pod okładziny ceramiczne i kamienne.
Do stosowania z następującymi uszczelnieniami:
- Sopro TDS 823
- Sopro DSF® 523
- Sopro DSF® 423
- Sopro FDF 525
- Sopro PU-FD 570/571
Do wodoszczelnego klejenia na zakładkę odcinków taśmy Sopro DBF 638 oraz narożników
zewnętrznych Sopro EDE 018 i wewnętrznych Sopro EDE 019 zalecane są:
- Sopro Racofix® RMK 818
- Sopro TDS 823
- Sopro DSF® 423
- Sopro PU-FD 570/571

Grubość

11.16

Opakowania

www.sopro.pl

0,65 - 0,75 mm
Taśma uszczelniająca:
Rolka (szerokość 100 mm) 50 m
Rolka (szerokość 120 mm) 10 m, 50 m
Rolka (szerokość 150 mm) 50 m
Narożnik zewnętrzny/wewnętrzny:
Pojedynczo

Właściwości

Sposób użycia

Sopro DBF 638 Taśma uszczelniająca:
Systemowa taśma uszczelniająca z fizelinową częścią montażową do niezawodnego, elastycznego
i wodoszczelnego przekrywania szczelin dylatacyjnych i naroży. Charakteryzuje się optymalną
przyczepnością do uszczelnień Sopro. Taśma kompensuje naprężenia oraz uszczelnia szczeliny dylatacyjne i naroża przed działaniem wody napierającej z zewnątrz.
Sopro EDE 018/019 Narożnik zewnętrzny/wewnętrzny:
Uformowane, gotowe narożniki do niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego przekrywania
szczelin dylatacyjnych w narożach wewnętrznych i zewnętrznych. Stosowane w połączeniu z taśmą
uszczelniającą Sopro DBF 638.
Stosowany materiał uszczelniający nanieść do ok. 10 mm od krawędzi szczeliny. Taśmę Sopro DBF 638
umieścić na środku szczeliny i lekko docisnąć do podłoża. Krawędzie taśmy z flizeliny zatopić w świeżej
zaprawie uszczelniającej, nakładając dwie warstwy materiału w odpowiedniej grubości.
W obszarach złączy, naroży wewnętrznych i zewnętrznych zalecanie jest zastosowanie wewnętrznych
i zewnętrznych narożników Sopro EDE.
Połączenie odcinków taśmy Sopro DBF 638 (wydłużenie taśmy) wykonać z co najmniej 5 cm zakładem.
Do wodoszczelnego klejenia na zakładkę odcinków taśmy Sopro DBF 638 oraz narożników Sopro EDE
zalecamy klej montażowy Sopro Racofix® RMK 818, zaprawę uszczelniającą turbo Sopro TDS 823,
elastyczną zaprawę uszczelniającą dwuskładnikową Sopro DSF® 423 lub elastyczną poliuretanową
powłokę uszczelniającą Sopro PU-FD.
W przypadku stosowania w basenie kąpielowym lub obszarze podwodnym prosimy o kontakt z naszym
Działem Doradztwa Technicznego.
Uwaga: szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych stosowanych materiałów uszczelniających, dostępnych na www.sopro.pl. Przy obróbce prosimy przestrzegać odpowiednich zapisów.

elastyczna cienkowarstwowa zaprawa klejowa Sopro
uszczelnienie zespolone Sopro (2 warstwy)
płytka
trwale elastyczne wypełnienie
elastyczna cienkowarstwowa zaprawa klejowa Sopro

sznur dylatacyjny Sopro PER 567
taśma uszczelniająca Sopro DBF 638

Wskazówki BHP

Produkt nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP).
Podczas pracy z materiałami budowlanymi/chemikaliami należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad
bezpieczeństwa.
Środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia
skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach. Prezentowane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak
wpływu na respektowanie wymogów dotyczących warunków pracy i sposobu użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej znajduje się na www.sopro.pl.

Centrala
02-822 Warszawa
ul. Poleczki 23/F
tel. 22 335 23 00
fax 22 335 23 09
e-mail: biuro@sopro.pl

Doradztwo techniczne
02-822 Warszawa
ul. Poleczki 23/F
tel. 22 335 23 40
fax 22 335 23 49
e-mail: dzialdoradztwatechnicznego@sopro.pl

Północny Zachód
84-200 Wejherowo
ul. Fenikowskiego 21/5
tel. 22 335 23 54
fax 22 335 23 23

www.sopro.pl

Północny Wschód
15-178 Białystok
ul. Wasilkowska 1/9
tel. 22 335 23 54
fax 22 335 23 23

Południe
31-589 Kraków
ul. Sikorki 23
tel. 12 410 58 50
fax 12 680 80 90

Centrum
02-822 Warszawa
ul. Poleczki 23/F
tel. 22 335 23 22
fax 22 335 23 23

