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Karta Techniczna 

Samoprzylepna taśma piankowa do  
uszczelniania szalunków 

Taśma piankowa jednostronna, samoprzylepna 
Nr artykułu: FKBANDS 

 
 
 
 
 

 

 

produktu 

Opis produktu: Poliuretanowa piankowa samoprzylepna taśma do uszczelniania szalunków. 

Zastosowanie: Do uszczelniania powierzchni czołowych połączeń elementów szalunkowych w 
miejscach trudno dostępnych. Nie nadaje się do stosowania  
w instalacjach wody pitnej. 

Szczegóły dotyczące produktu 

Właściwości techniczne: materiał podstawowy pianka PU zbrojona siatką, biała, o otwartych 
porach 

gęstość objętościowa 18 kg/m3 

grubość taśmy 6 mm 
Szerokość taśmy 19 mm 
Zastosowany klej klej topliwy wykonany z kauczuku 

syntetycznego 
warstwa ochronna folia, biała 
odporność na odklejanie ≥ 5 N/25 mm, (oddzielenie pianki)  

(wg. DIN EN 1939) 

odporność na ścinanie 500 g/ 625mm2 (wg DIN EN 1943) 

zalecana temperatura 
montażu +10°C do +30°C 

odporność termiczna -30°C do +80°C 

odporność na wodę 
kondensacyjną bardzo wysoka 

odporność na starzenie ograniczona 

odporność na utlenianie ograniczona 
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Opakowanie: rolka ma długość 10m 

w kartonie mieści się 15 rolek 

Przechowywanie: 36 miesięcy od daty produkcji oryginalnie zapakowany w nieotworzony i 
nieuszkodzony karton. Przechowywać w temperaturze od +5°C do 25°C. Chronić 
przed promieniowaniem UV. 

 
 
 

UWAGI 
OGÓLNE: 

 
Wszystkie dane techniczne podane w niniejszej karcie produktu oparte są na testach 
laboratoryjnych. Rzeczywiste zmierzone dane mogą się różnić z powodu okoliczności 
pozostających poza naszą kontrolą. 

NOTA PRAWNA: Zalecenia dotyczące zastosowania wyrobu podane w niniejszej karcie dla praktycznego 
wsparcia użytkowników produktów oparte są na naszym doświadczeniu i naszej obecnej 
wiedzy naukowej i praktycznej. Zalecenia te są jednak udzielane bez zaangażowania i nie 
ustanawiają stosunku umownego ani obowiązków dodatkowych. Zalecenia te nie zwalniają 
użytkowników z odpowiedzialności za sprawdzenie czy nasz wyrób jest odpowiedni do 
zastosowania w konkretnym przypadku. 

 
 


	produktu
	Opis produktu:
	Zastosowanie:

	Szczegóły dotyczące produktu
	Właściwości techniczne:
	Opakowanie:
	Przechowywanie:


