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ASO-Dichtband Objekt  
Specjalna taśma uszczelniająca

Właściwości:
• Taśma uszczelniająca , trylaminat z poprzecznie  
    elastycznej fizeliny polipropylenowej i wysokiej     
    jakości membrany uszczelniającej 
• Do kuchni, łazienek, na balkony, tarasy 
• Wodoszczelna i elastyczna 
• Wyjątkowo łatwa w aplikacji 
• Zapewnia trwałe połączenie 
• Wytrzymała na rozciąganie 
• Odporna na starzenie 
• Odporna na alkalia 
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
 
Zastosowanie: 
Do elastycznego i wodoszczelnego zabezpieczenia 
naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, pęknięć 
podłoża, przejść rur instalacyjnych przy wykonywaniu 
izolacji przeciwwodnej czy przeciwwilgociowej 
tarasów, balkonów, pralni, kuchni, łazienek.   

Dane Techniczne:
Kolor:     biały
Szerokość całkowita : 120 mm 
Odporność na tem.:  - 30 oC /+ 90 oC
Szczelność:    >1,5 bar
Przechowywanie:   w suchym i chłodnym miejscu

Podłoże: 
Wszystkie, powszechnie spotykane i właściwie 
przygotowane podłoża odpowiednie do wykonywania 
uszczelnień i wyłożeń ceramicznych. 

Sposób stosowania: 
Po obu stronach spoiny nanieść preparat uszczelniający 
pasem o szerokości co najmniej 2 cm większej 
od szerokości taśmy. Taśmę należy układać na 
swieżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, a 
następnie wcisnąć i jeszcze raz powlec materiałem 

uszczelniającym w taki sposób, aby na środku pozostał 
pas niepowleczony o szerokości ok. 10mm. (w celu 
ułatwienia można naklejać taśmę malarską, którą po 
naniesieniu matriału uszczelniającego na świeżo należy 
usunąć). 
Na połączeniach pasów taśmy wykonać zakładki 
o szerokości co najmniej 10 cm, które należy skleić 
preparatem uszczelniającym.

Należy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach 
technicznych produktów, które stosowane są w połą-
czeniu z ASO-Dichtband Objekt.

Do uszczelniania naroży stosować narozniki 
uszczelniające (wewnętrzne lub zewnętrzne), a 
przejścia rur uszczelniać kołnieżami uszczelniającymi

Opakowanie:
Szerokość:  120 i 200 mm
Długość rolek:             10 i 50 mb

Dodatki:
Narożniki wewnetrzne
Narożnki zewnetrzne
Kołnierze ścienne       120mm x 120mm
Kołnierze podłogowe  350mm x 350mm          
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Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla specjalnych wymagań wykraczających poza ramy opisanego wyżej zastosowania, 
których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbę doradczą. Wiążące prawnie są jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia 
Wykonawcy z dołożenia starań podczas stosowania produktu. W sytuacjach wątpliwych należy wykonać powierzchnię wzorcową. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci 
swą ważność.             09.13 KB/PS


