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TAPEMIX PLUS 12/T
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA 120

Właściwości

Przechowywanie

TAPEMIX PLUS to wodoszczelna, wysoko elastyczna i
wytrzymała taśma z włókniny PP z termoplastycznym
elastomerem. Zwiększa szczelność miejsc szczególnie
narażonych na zawilgocenie pod okładzinami ceramicznymi
( naroża, styki ścian ze ścianą i ścian z podłogą itp.). Może
być stosowana na podłogach i ścianach, wewnątrz i na
zewnątrz budynku.

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym
miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach,
w temperaturach od +5°C do +25°C.

Sposób użycia
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od olejów,
smarów
i
innych
pozostałości
zmniejszających
przyczepność. W miejscu styku posadzki ze ścianą lub ściany
ze ścianą nanieść na obu płaszczyznach masę uszczelniającą.
TAPEMIX PLUS zatopić w świeżej masie uszczelniającej i
docisnąć. Do uciskania taśmy nie używać narzędzi o ostrych
krawędziach!!! Po dociśnięciu taśmy pokryć naroże i
zatopioną taśmę jeszcze jedną warstwą uszczelniającą. W
narożach zastosować odpowiednie elementy systemy:
narożniki wewnętrzne lub zewnętrzne. Do uszczelnienia
wyprowadzeń rur, zastosować odpowiednie mankiety
ścienne lub podłogowe.
Uwaga! Podczas montażu chronić
uszkodzeniami mechanicznymi.

taśmę

przed

JURGA Sp. z o.o Sp. k. , Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem
Tel. +48 61 28 20 002
biuro@jurga.com.pl, www.jurga.com.pl
NIP 7851802364, REGON 365585271

Str 1

Data aktualizacji 03.04.2017

KARTA TECHNICZNA NR TP/03042017

Informacje techniczne
Materiał
Grubość
Informacje techniczne

Membrana: TPE
Nośnik: włóknina PP obustronnie
0,55 mm ± 0,05mm

Szerokość
• Całkowita
• Pasatechniczne
pokrytego elastomeru (membrany)
Informacje

120 mm ± 2,0 mm
120 mm ± 2,0 mm

Wytrzymałość na rozciąganie

10 Mpa

Wydłużenie przy maksymalnym naprężeniu

35%

Wodoszczelność

Odporna przy 2 bar

zastosowanie

Wewnątrz i na zewnątrz budynku

Informacje specjalne
Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału,
jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach
niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne
stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc
gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu.
Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może
ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek
nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian

przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub
innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga
upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych
tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną.
Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej
karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W
przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć
porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu
jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzedni.
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