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TAŚMA USZCZELNIAJĄCA to rewelacyjna taśma uszczelniająca. 
Połączenie odpornej na zrywanie dzianiny poliestrowej oraz termo-
plastycznego elastomeru, zapewnia doskonałą, bardzo wytrzymałą 
i elastyczną hydroizolację.

ZASTOSOWANIE

SPOSÓB STOSOWANIA

Taśma znajduje szerokie zastosowanie, jako wkładka zbrojąca, 
podczas prac uszczelniających w pomieszczeniach typu mokrego                     
i wilgotnego oraz na zewnątrz budynków. Jest szczególnie polecana 
przy wykonywaniu prac izolacyjnych w łazienkach, kuchniach, 
piwnicach, pralniach, jak również tarasach, balkonach, basenach 
lub zbiornikach wodnych. 

Zapewnia szczelność w miejscach występowania naprężeń (np. na 
stykach ścian z podłogą), rys skurczowych i termicznych (za wyjąt-
kiem dylatacji konstrukcyjnych).

Podłoże powinno być równe, suche, czyste, trwale związane, 
pozbawione starych powłok i substancji zmniejszających przyczep-
ność. Prace powinny być prowadzone w środowisku suchym,                      
przy temperaturze w zakresie od +5°C do +25°C. 

Powyższe warunki muszą być utrzymane przez cały czas wiązania 
hydroizolacji. Chronić przed nadmiernym promieniowaniem UV.

 

Taśma przeznaczona jest do zatapiania w zaprawie hydroizolacyjnej 
MAJSTER-POL HYDROIZOLACJA BLOCKER H2O i FOLII W PŁYNIE 
AQUAFOIL, zgodnie z wytycznymi producenta. Taśmę należy 
rozłożyć równo, unikając załamań i nierówności. Podczas uszczel-
niania dylatacji taśmę rozłożyć tak, aby umożliwić jej późniejsze 
odkształcenia. 

Po wykonaniu hydroizolacji niezbędne jest wyłożenie powierzchni 
płytkami ceramicznymi.  
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Grubość całkowita 

 
 

Grubość całkowita                                                                                                0,47 mm ÷ 0,69 mm

Szerokość:
- części powleczonej                                                                                                       ≥ 30 mm
- całkowita                                                                                                                          ≥ 80 mm

Masa powierzchniowa                                                                                                 ≥ 400 g/m2

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalne naprężenie rozciągające                                                                   ≥ 4,2 MPa
- wydłużenie względne  przy maksymalnym naprężeniu 
rozciągającym                                                                                                                  ≥ 110 %

Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24 h                             Brak przecieków

Odporność na zmęczenie
- badanie w układzie hydroizolacyjną, przeznaczoną 
  do stosowania m.in. na balkonach i tarasach

Brak pęknięcia powłoki i taśmy
w rejonie szczeliny badawczej 

oraz innych uszkodzeń 
obniżających szczelności


