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Taśma uszczelniająca brzeg wanny

Karta techniczna

Właściwości: ▪ Włóknina polipropylenowa z kauczukiem butylowym 
▪ Elastyczna taśma uszczelniająca
▪ Zintegrowana samoprzylepna taśma butylowa z folią rozdzielającą do łatwego nanoszenia 
▪ Tolerowany przez silikonowe środki uszczelniające firmy OTTO
▪ Niezawodne połączenie zpłynną folią/ szlamami uszczelniającymi/ taśmą uszczelniającą

OTTOFLEX®

Obszary zastosowań: ▪ Taśma uszczelniająca do elastycznego uszczelnienia między ścianą a brodzikiem prysznica bądź
wanną 

Normy i badania: ▪ Spełnia wymagania klas oddziaływania wody W0-I iW1-I według normy DIN 18534
▪ Odpowiada klasom obciążenia W1, W2, W3 i W4 według normy ÖNORM B 3407

Wskazówki szczególne: Temperatury powyżej 28 °C mogą utrudnić ściągnięcie folii rozdzielającej. 

Dane techniczne: Kolor szary 
Szerokość całkowita [mm] 100 
Szerokość samoprzylepnej warstwy butylu [mm] 20 
Grubość całkowita [mm] ~ 1,3 
Ciężar materiału [g/m²] ~ 1110 
Odporność na temperaturę od/do [°C] - 30 / + 60 
Ciśnienie rozrywające [bar] ~ 1,8 
Maks. siła rozciągająca wzdłużnie przy długości kontrolnej 15 mm (DIN EN ISO 527-3) [N] ~ 84 
Maks. siła rozciągająca poprzecznie przy długości kontrolnej 15 mm (DIN EN ISO 527-3) [N] ~ 14 
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż (DIN EN ISO 527-3) [%] ~ 78 
Wydłużenie przy zerwaniu poprzecznie (DIN EN ISO 527-3) [%] ~ 350 
Stabilność składowania przy 23 °C/50 % WWP [miesięcy] 18 

Wartości te nie są przeznaczone do sporządzania specyfikacji. Przed sporządzeniem specyfikacji
proszę zwrócić się do OTTO-CHEMIE.

Wskazówki dotyczące
zastosowania:

Taśma OTTOFLEX® uszczelniająca brzeg wanny mocowana jest samoprzylepnym pasem na
oczyszczonym obrzeżu wanny. Należy przy tym unikać fałd lub pęcherzyków powietrza, aby
zagwarantować szczelność systemu. Taśmę uszczelniającą brzeg wanny ułożyć na obrzeżu wanny do
wewnątrz.

W razie potrzeby można na taśmę uszczelniającą brzeg wanny (na odwrocie taśmy samoprzylepnej)
nanieść jednostronnie samoprzylepną dźwiękoszczelną taśmę OTTOFLEX®.

Połączenie taśmy ze ścianą po wyrównaniu i zamocowaniu wanny:

Wariant 1: Przykrycie taśmy uszczelnieniem zespolonym poddawanym obróbce w stanie płynnym.
Do obróbki w uszczelnieniu zespolonym pierwsza warstwa (płynna folia OTTOFLEX® lub szlamy
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uszczelniające OTTOFLEX®) nanoszona jest na ścianę, a w nią wkładana jest taśma uszczelniająca
brzeg wanny. Wraz z drugim naniesieniem uszczelnienia zespolonego taśma poddawana jest ponownej
obróbce i zatapiana w tej warstwie. Po wyschnięciu uszczelnienia zespolonego można układać płytki.

Wariant 2: Nałożenie taśmy na matę uszczelniającą OTTOFLEX®.
Taśma klejona jest przy użyciu OTTOCOLL® M 500 na całej powierzchni maty uszczelniającej
OTTOFLEX®, a następnie poddawana ponownej obróbce przy użyciu OTTOCOLL® M 500. Po
wyschnięciu kleju można układać płytki.

Na zakończenie między krawędzią płytek a brzegiem wanny wykonywane jest elastyczne uszczelnienie
spoiny odpowiednim sanitarnym materiałem uszczelniającym (np. OTTOSEAL® S 100, OTTOSEAL® S
130 itp.) i sznurem okrągłym (np. OTTOCORD PE-B2).
Aby połączyć taśmę naklejoną na zaokrąglony brzeg wanny z narożnikiem muru, taśma jest
kształtowana / przedłużana do narożnika ręcznie lub przy użyciu szpachelki. Umożliwia to plastyczna
warstwa butylu w taśmie.

Odsyłamy również do ilustrujących zastosowania filmów wideo na naszej stronie internetowej (http://
www.otto-chemie.de/de/anwendungsvideos).
Ze względu na mnogość możliwych wpływów podczas obróbki i stosowania użytkownik zobowiązany
jest zawsze do przeprowadzenia próbnej obróbki i zastosowania.

Forma dostawy:
Szerokość

Jednostka
zamówieniowa
(BE)

Kod
zamówieniowy

10 cm 1 rolka 4 m OFWRD4
10 cm 1 rolka 25 m OFWRD25

Utylizacja: Pozostałości produktu można utylizować jako mieszane tworzywa sztuczne wraz zodpadami
przemysłowymi. Opakowania (kartonaże, folie) są surowcami wtórnymi iztego względu należy
przekazać je do ponownego wykorzystania.

Odpowiedzialność za
wady:

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym druku bazują na aktualnej wiedzy technicznej i
doświadczeniach. Ze względu na mnogość możliwych wpływów podczas obróbki i stosowania nie
zwalniają one użytkownika od przeprowadzenia własnych badań i prób. Informacje zawarte w
niniejszym druku i oświadczenia firmy OTTO-CHEMIE związane z tym drukiem nie stanowią przejęcia
gwarancji. Oświadczenia dotyczące gwarancji wymagają dla swej skuteczności oddzielnego wyraźnego
oświadczenia firmy OTTO-CHEMIE na piśmie. Właściwości podane w tej karcie danych obszernie i
ostatecznie ustalają właściwości przedmiotu dostawy. Propozycje zastosowania nie uzasadniają
przyrzeczenia przydatności dla zalecanego celu zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do
dopasowania produktu do postępu technicznego i nowych opracowań. Jesteśmy do dyspozycji w
przypadku zapytań, również dotyczących ewentualnych specjalnych problemów związanych z
zastosowaniami. Jeżeli zastosowanie, w którym wykorzystywane są nasze produkty, podlega
obowiązkowi uzyskania urzędowego zezwolenia, odpowiedzialnym za uzyskanie tych zezwoleń jest
użytkownik. Nasze zalecenia nie zwalniają użytkownika z obowiązku uwzględnienia i, jeśli to konieczne,
wyjaśnienia możliwości naruszenia praw osób trzecich. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych
Ogólnych Warunków Handlowych, w szczególności również w odniesieniu do ewentualnej
odpowiedzialności za wady. Nasze Ogólne Warunki Handlowe znajdują się na stronie internetowej
http://www.otto-chemie.de/pl/agb
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