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Taśma Sikadur-Combiflex
SG-20 M z czerwoną taśmą
maskującą, rolka 25 mb
Cena brutto

1 601,46 zł

Cena netto

1 302,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Opis produktu
OPIS PRODUKTU
Uniwersalny system do prostego i trwałego uszczelniania powierzchniowego.
Niezawodny system do uszczelniania szczelin dylatacyjnych, konstrukcyjnych,
przerw roboczych oraz spękań. Po przyklejeniu do szczeliny przenosi nieregularne
odkształcenia w więcej niż jednym kierunku, zachowując jednocześnie pełne
uszczelnienie.
Sikadur-Combiflex SG System składa się z modyfikowanej, elastycznej,
wodoszczelnej taśmy z poliolefin (FPO) o zwiększonej przyczepności oraz szerokiej
palety odpowiednich klejów Sikadur.
ZASTOSOWANIA
Jako system uszczelniający szczeliny dylatacyjne, szczeliny konstrukcyjne, przerwy
robocze i pęknięcia w:
- Tunelach i przepustach;
- Elektrowniach wodnych;
- Oczyszczalniach ścieków;
- Obiektach użyteczności publicznej;
- Piwnicach;
- Obiektach hydrotechnicznych i zbiornikach wody pitnej;
- Rurach żeliwnych, stalowych i betonowych;
- Pływalniach.
Uszczelnianie:
- Szczelin o szczególnie dużych odkształceniach;
- Między elementami budynków, kiedy spodziewane jest nierównomierne
osiadanie;
- Spękań.
Naprawa uszkodzonych lub źle wykonanych uszczelnień z:
- Taśm uszczelniających;
- Kitów elastycznych, itp.
WŁAŚCIWOŚCI
Zwiększona przyczepność, zbędna dodatkowa aktywacja na budowie
- Możliwość stosowania w przypadku zarówno zimnej jak i gorącej wody
- Łatwość stosowania;
- Możliwość uszczelniania suchych i matowo-wilgotnych powierzchni betonowych;
- Doskonała elastyczność;
- Wysoka odporność termiczna w dużym zakresie temperatur;
- Bardzo dobra przyczepność do różnych podłoży;
- Odporność na wodę i czynniki atmosferyczne;
- Kleje dostępne w wersji o normalnym i przyspieszonym procesie utwardzania;
- Odporność na przerastanie korzeniami;
- Dobra odporność na wiele związków chemicznych;
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- Uniwersalny system przydatny w wielu trudnych sytuacjach.
OPAKOWANIE
Taśma Sikadur-Combiflex SG-20 M
Z czerwona taśmą maskującą
Grubość 2 mm
Szerokość 20 cm
Rolka 25 m
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