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System uszczelniający Sopro do wanien i brodzików
• Gwarantowana wodoszczelność wokół wanien i brodzików, w połączeniu z uszczelnieniami zespolonymi
• Kompletny system uszczelniający
• Prosty i szybki w montażu
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Stosowany jest do niezawodnego i wodoszczelnego łączenia krawędzi wanien lub brodzików
z uszczelnianą powierzchnią.
•
•
•
•
•
•
•

Atrakcyjne, kompletne rozwiązanie z unikalnymi uformowanymi elementami
Elastyczny, ze strefą rozciągania taśmy i narożniki, samoprzylepne, bez butylu
Do wszystkich powszechnie stosowanych typów wanien i brodzików
Odporny na działanie alkaliów
Szczególnie niska wysokość nadbudowy
Gotowe do użycia, łatwe i szybkie
Wodoszczelne połączenie krawędzi wanien i brodzików z uszczelnioną powierzchnią zgodnie
z normą DIN 18534
• Nie jest konieczne wykonanie uszczelnienia za lub pod wanną/brodzikiem.
• Taśma akustyczna wanna-brodzik Sopro WDS 814 izoluje akustycznie i zmniejsza mostki
dźwiękowe między krawędzią wanny i konstrukcją

Zastosowania

Do ochrony przed działaniem wody w obszarach za i pod wanną/brodzikiem zgodnie z normą DIN 18534. System uszczelniający Sopro
wanna-brodzik pozwala na rozwiązanie w sposób profesjonalny wielu sytuacji montażowych na realizowanych obiektach. Przetestowany system (przez niezależny instytut badawczy) z użyciem wielu produktów Sopro do uszczelniania, nie wymaga wykonania uszczelnienia powierzchni za lub pod wanną/brodzikiem.

Zalecane podłoża

Nadaje się do wanien i brodzików, wykonanych z akrylu, stali emaliowanej, materiałów mineralnych i konglomeratów1).
Samoklejące taśmy i narożniki łączone są z oczyszczoną z warstw zmniejszających przyczepność krawędzią wanny lub brodzika.
Do przyklejania z materiałami uszczelniającymi Sopro na powierzchnie z betonu i betonu lekkiego, sezonowanego min. 3 miesiące; na
jastrychy cementowe, anhydrytowe, z lanego asfaltu, suche; podłogi ogrzewane (jastrychy cementowe i anhydrytowe); istniejące, nośne
okładziny ceramiczne, kamienne, betonowe i z lastryko; budowlane płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe; mur
o pełnych spoinach (nie stosować do muru mieszanego); tynki i spoiwa do wytworzenia tynków; tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy; płyty z twardej pianki.

Materiał
Kolor
Grubość
Ciężar
Temperatura stosowania

Folia z polipropylenu, wytrzymała na rozerwanie, dwustronnie pokryta specjalną powłoką z flizeliny
Czerwony
0,30–0,45 mm
Taśma uszczelniająca wanna-brodzik Sopro WDB 811: 170-250 g/m2.
Uszczelka narożna Sopro WDE 812/uszczelka narożna multi wanna-brodzik Sopro WDM 813: 8-12 g/szt.
Od +5°C do +40°C

Składowanie

W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu 24 miesiące, w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +40°C. Palet z opakowaniami
zbiorczymi nie układać jedna nad drugiej. Do momentu użycia chronić przed mrozem, wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Zużycie

Taśma uszczelniająca wanna-brodzik Sopro WDB 811: 1,00-1,05 m/mb.
Materiały uszczelniające do łączenia krawędzi na zakład 5 cm (Sopro WDB 811, WDE 812 i WDM 813): Sopro Racofix® RMK 818 - ok.
30-40 g/mb; Sopro TDS 823 - ok. 70-100 g/mb.

Opakowania

Sopro WDB 811 - Taśma uszczelniająca wanna-brodzik

rolka 25 m (szer.120 mm)

Sopro WDB 811 - Taśma uszczelniająca wanna-brodzik

rolka 5 m (szer.120 mm)

Sopro WDE 812 - Uszczelka narożna wanna-brodzik

pojedynczo

Sopro WDE 812 - Uszczelka narożna wanna-brodzik

karton 10 szt.

Sopro WDM 813 - Uszczelka narożna multi wanna-brodzik

pojedynczo

Sopro WDM 813 - Uszczelka narożna multi wanna-brodzik

karton 10 szt.

Sopro WDS 814 - Taśma akustyczna wanna-brodzik

rolka 5 m (szer. 30 mm)

Sopro WDS 814 - Taśma akustyczna wanna-brodzik

karton 10 szt.

Prosimy zapoznać się aktualnymi certyfikatami
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NA ŚCIANY I PODŁOGI

System uszczelniający Sopro do wanien i brodzików składa się z elastycznej, samoklejącej, dwustronnie pokrytej specjalną powłoką z flizeliny taśmy uszczelniającej oraz wielofunkcyjnych uszczelek z elastyczną strefą rozciągania. Jest wykorzystywany
do rozwiązywania wielu trudnych sytuacji montażowych.

