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OTTOFLEX®
Σφραγιστική ταινία μπανιέρας

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Ιδιότητες: ▪ Φλις πολυπροπυλενίου με βουτυλικό καουτσούκ 
▪ Εύκαμπτη μονωτική ταινία
▪ Ενσωματωμένες αυτοκόλλητες λωρίδες βουτυλίου για απλή τοποθέτηση με αφαιρούμενη μεμβράνη 
▪ Συμβατό με τα σφραγιστικά σιλικόνης OTTO
▪ Ασφαλής σύνδεση με OTTOFLEX® ρευστό φύλλο / σφραγιστικά κονιάματα / σφραγιστικά φύλλα

Πεδία εφαρμογής: ▪ Μονωτική ταινία για εύκαμπτη μόνωσης μεταξύ ντουζιέρας ή/και μπανιέρας και τοίχου 

Πρότυπα και έλεγχοι: ▪ Πληροί τις κατηγορίες επίδρασης νερού W0-I και W1-I κατά DIN 18534
▪ Πληροί τις κατηγορίες καταπόνησης W1, W2, W3 και W4 κατά ÖNORM B 3407

Ειδικές υποδείξεις: Θερμοκρασίες άνω των 28 °C μπορούν να δυσκολεύσουν την αφαίρεση της αφαιρούμενης μεμβράνης. 

Τεχνικά στοιχεία: Χρώμα γκρίζο 
Συνολικό πλάτος [mm] 100 
Φαρδιά αυτοκόλλητη στρώση βουτυλίου [mm] 20 
Συνολικό πάχος [mm] ~ 1,3 
Βάρος υλικού [g/m²] ~ 1110 
Αντοχή σε θερμοκρασία από/έως [°C] - 30 / + 60 
Πίεση διάρρηξης [bar] ~ 1,8 
Φορτίο διάρρηξης κατά μήκος για δοκιμές σε μήκος 15 mm (DIN EN ISO 527-3) [N] ~ 84 
Φορτίο διάρρηξης εγκάρσιο για δοκιμές σε μήκος 15 mm (DIN EN ISO 527-3) [N] ~ 14 
Επιμήκυνση θραύσης κατά μήκος (DIN EN ISO 527-3) [%] ~ 78 
Επιμήκυνση θραύσης εγκάρσια (DIN EN ISO 527-3) [%] ~ 350 
Σταθερότητα σε αποθήκευση στους 23  /50 % σχ. υγρ. [μήνες] 18 

Αυτές οι τιμές δεν προορίζονται για τον καθορισμό προδιαγραφών. Πριν από τον καθορισμό
προδιαγραφών απευθυνθείτε στην OTTO-CHEMIE.

Υποδείξεις εφαρμογής: Η σφραγιστική ταινία μπανιέρας OTTOFLEX® στερεώνεται με τις αυτοκόλλητες λωρίδες σε καθαρή
μπανιέρα. Θα πρέπει να αποφεύγονται πτυχώσεις ή φυσαλίδες αέρα, ώστε να διασφαλιστεί η μόνωση
του συστήματος. Τοποθετήστε τη σφραγιστική ταινία μπανιέρας προς τα μέσα περιμετρικά της
μπανιέρας.

Αν χρειάζεται μπορεί να τοποθετηθεί στη σφραγιστική ταινία μπανιέρας (στην πίσω πλευρά της
αυτοκόλλητης λωρίδας) η μονόπλευρα αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία OTTOFLEX®.

Σύνδεση της ταινίας στον τοίχο μετά την ευθυγράμμιση και στερέωση στην μπανιέρα:

Παραλλαγή 1: Τοποθέτηση της ταινίας στο ρευστό σφραγιστικό ενώσεων προς κατεργασία.
Για το σφραγιστικό ενώσεων περνιέται η πρώτη στρώση (ρευστό φύλλο OTTOFLEX® ή γεμιστικό
OTTOFLEX®) στον τοίχο και μέσα σε αυτήν τοποθετείται η σφραγιστική ταινία μπανιέρας. Με τη
δεύτερη εφαρμογή σφραγιστικού ενώσεων η ταινία ενσωματώνεται. Μετά το στέγνωμα του

Τεχνικό φύλλο δεδομένων  OTTOFLEX® Wannenranddichtband
Σελίδα 1
Έκδοση: 9 / 8gr (03.05.2022, 15:32 Ώρα)

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, Γερμανία
Τηλ.: +49 8684-908-0 · Φαξ: +49 8684-1260
E-Mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.gr



σφραγιστικού ενώσεων μπορούν να τοποθετηθούν τα πλακίδια.

Παραλλαγή 2: Εφαρμογή της ταινίας στο σφραγιστικό φύλλο OTTOFLEX®.
Η ταινία κολλιέται σε όλη την επιφάνειά της με OTTOCOLL® M 500 στο σφραγιστικό φύλλο
OTTOFLEX® και στη συνέχεια περνιέται σε όλη την επιφάνειά της με OTTOCOLL® M 500. Μετά το
στέγνωμα της κόλλας μπορούν να τοποθετηθούν τα πλακίδια.

Στη συνέχεια μεταξύ της ακμής των πλακιδίων και περιμετρικά της μπανιέρας πραγματοποιείται ελαστική
σφράγιση αρμών με κατάλληλο σφραγιστικό υγιεινής (π.χ. OTTOSEAL® S 100, OTTOSEAL® S 130 κ.
ά.) και κορδόνι (π.χ. OTTOCORD PE-B2).
Για σύνδεση της ταινίας που είναι κολλημένη στην στρόγγυλη περίμετρο της μπανιέρας με τη γωνία του
τοίχου, η ταινία αφαιρείται/επιμηκύνεται με το χέρι ή μια σπάτουλα στη γωνία. Αυτό είναι δυνατόν χάρη
στην πλαστική στρώση βουτυλίου στην ταινία. 

Μπορείτε να δείτε βίντεο εφαρμογής στη σελίδα μας (http://www.otto-chemie.de/de/anwendungsvideos).
Εξαιτίας των πολλών πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να
εκτελεί πάντα μια δοκιμαστική επεξεργασία και εφαρμογή.

Συσκευασία παράδοσης:
Πλάτος

Μονάδα
παραγγελίας
(BE)

Κωδικός
παραγγελίας

10 cm 1 ρολό των 4 m OFWRD4
10 cm 1 ρολό των 25 m OFWRD25

Απόρριψη: Τα υπολείμματα του προϊόντος μπορούν να απορριφθούν ως ανάμεικτα πλαστικά μαζί με τα λοιπά
απόβλητα των εργασιών. Οι συσκευασίες (χαρτόκουτα, πλαστικές μεμβράνες) είναι ανακυκλώσιμες και
πρέπει να διατίθενται για ανακύκλωση.

Εγγύηση για ελαττώματα: Όλα τα στοιχεία σε αυτό το φυλλάδιο βασίζονται στις τρέχουσες τεχνικές γνώσεις και σε εμπειρικές
παρατηρήσεις. Λόγω της ποικιλίας των πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και την εφαρμογή,
τα στοιχεία αυτά δεν απαλλάσσουν το χρήστη από την υποχρέωση να διενεργήσει δοκιμές και
πειράματα κατά περίπτωση. Τα στοιχεία στο φυλλάδιο αυτό και οι επεξηγήσεις της OTTO-CHEMIE όσον
αφορά το φυλλάδιο δεν υποδηλώνουν την παροχή εγγυήσεων. Τυχόν εγγυήσεις θεωρούνται έγκυρες
μόνο εάν διατυπώνονται μέσω ρητής έγγραφης δήλωσης της OTTO-CHEMIE. Τα στοιχεία
καταλληλότητας στο παρόν φύλλο δεδομένων περιλαμβάνουν όλες τις οριστικές ιδιότητες του
παραδιδόμενου προϊόντος. Τυχόν προτάσεις εφαρμογών δεν παρέχουν διασφαλίσεις για την
καταλληλότητα του προϊόντος για το συνιστώμενο σκοπό. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος
προσαρμογής του προϊόντος στις τεχνολογικές εξελίξεις και προόδους. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας
για ερωτήσεις και τυχόν προβλήματα ειδικών εφαρμογών. Εάν η εφαρμογή, στην οποία
χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας απαιτεί υπηρεσιακή έγκριση, ο χρήστης φέρει την ευθύνη για την
εξασφάλιση της έγκρισης αυτής. Οι προτάσεις μας δεν απαλλάσσουν το χρήστη από την υποχρέωση να
λαμβάνει υπόψη τυχόν προσβολή δικαιωμάτων τρίτων και να αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά κατά
περίπτωση. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους Γενικούς όρων συναλλαγών μας, ιδιαίτερα όσον
αφορά την ευθύνη μας για τυχόν ελλείψεις. Μπορείτε να βρείτε τους Γενικούς όρων συναλλαγών μας
στη διεύθυνση http://www.otto-chemie.de/gr/γενικοί-όροι-συναλλαγών
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