
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA 

 

Właściwości i zastosowanie  

 

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA ULTRAMENT jest poprzecznie elastyczną taśmą 

uszczelniającą, dwustronnie powlekaną włókniną do stosowania w systemie z 

izolacjami zespolonymi zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.  

Służy do uszczelniania spoin przyłączeniowych oraz narożnych. 

Charakteryzuje się wysoką elastycznością i odpornością na rozrywanie. 

Wraz z narożnikami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi tworzy skuteczną 

barierę przed wilgocią i wodą opadową. 

 

Przygotowanie podłoża 

  

Podłoże musi być nośne, czyste i nieprzemarznięte. Oczyszczone z tłuszczu, 

powłok malarskich, mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych i innych 

luźnych części. Przed przystąpieniem do prac podłoże musi być wyrównane. 

 Obróbka 

 

W systemie z izolacjami zespolonymi Ultrament Taśmę Uszczelniającą należy 

wkleić w pierwszą warstwę izolacji a następnie przeszpachlować drugą warstwą. 

Taśmę Uszczelniającą stosuje się również w przypadku uszczelnień spoin 

dylatacyjnych.  

 

Wskazówki 

 

Taśma Uszczelniająca została sprawdzona w systemie izolacji z Flexo Izolacja 

Podpłytkowa, Folia Do Tarasów I Balkonów, Izolacja Tarasów I Balkonów, Multi 

Izolacja Speed oraz Izolacja Pod Deski Tarasowe. 



 
 
 
 
 
 
Informacje techniczne  
 
 
 
 
 
 
 

Baza materiałowa  polietylen pokryty włókniną 

Kolor jasnoniebieski 

Grubość 0,7 mm 

Szerokość 120 mm 

Ciężar 

 

44g/m 

 

Rozciągliwość poprzeczna 

EN ISO 527-3 

Do 25% 

Do 50% 

                               

 

 

0,30 N/mm 

0,41 N/mm 

Odporność na wodę pod ciśnieniem EN 1928 >1,5 bar 

Odporność na temperaturę -30°C do +90°C 

Odporność ogniowa  

Klasa budowlana 

DIN 4102-1 

B2 

 

Klasa budowlana 

EN 13501-1 

E 

Opakowanie 5mb- rolka w kartoniku 

10mb- rolka w kartoniku 

narożniki wewnętrzne- 2szt. w opakowaniu 

narożniki zewnętrzne- 2szt. w opakowaniu 

 

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, 
jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do 
prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu 
powyższych wy- mogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych 
Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od 
treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym 
przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. 

 

Wydanie 10/2013. Niniejszy druk został zaktualizowany pod względem technicznym. Tym samym unieważnia się 
dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wyda- nia nowej karty, zaktualizowanej pod 
względem technicznym, niniejsze wydanie traci ważność. 

 

 


