
AQUAFIN-CJ6
Pęczniejąca taśma do uszczelnień przerw roboczych w 

konstrukcjach betonowych

Instrukcja techniczna

Właściwości:
• łatwa w montażu
• o szybkim i mocnym 
    pęcznieniu
• pęczniejąc wnika w pęknięcia
    i ubytki
• o całkowitej trwałości wymia-
    rowej również w wysokich 
    temperaturach
• proces pęcznienia i kurczenia jest odwracalny
• możliwość stosowania w przypadku wody
    słodkiej i morskiej

Zastosowania:
AQUAFIN-CJ6 stosowany jest do wewnętrznych 
uszczelnień przepustów w konstrukcjach betono-
wych, które stale lub okresowo podlegają obciąże-
niu wodą. Nadaje się do stosowania w obszarach 
o zmiennym poziomie wody. Przerwy robocze 
można wykonać do głębokości zabudowy wyno-
szącej max. 8 m, tak aby nie przepuszczały wody 
pod ciśnieniem.

Dane techniczne:
Baza:  TPE (Elastomery termoplastyczne)
Forma:  elastyczna taśma pęczniejąca o 
  profilu prostokątnym
Barwa:  czerwona
Gęstość: 1,25 g/cm³
Wymiary: 5 x 20 mm
Początek pęcznienia
przy obciążeniu wodą:  ok. 6 h
Zdolność pęcznienia:
(woda demineralizowana) ok. 50% po 2h
    ok. 460% po 24h
    ok. 850% po 8d

Ciśnienie pęcznienia: ok. 1,06 N/mm²
Toksyczność:  brak
Reakcja na ogień: klasa E wg PN EN 13501-1
Opakowania:  rolki 25 m

Wodoszczelność zainstalowanej taśmy:
- szerokość spoiny 0,25 mm: 2 bary
- szerokość spoiny 1,0 mm: 1,5 bara

Przechowywanie: 24 miesiące w oryginalnie 
zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, przy 
zapewnieniu ochrony przed mrozem i warunkami 
atmosferycznymi

Podłoże musi być nośne, w znacznym stopniu 
równe oraz o zamkniętej powierzchni. Ponadto 
powinno być pozbawione gniazd żwirowych, 
pustych przestrzeni, spękań, kurzu i środków zmniej-
szających przyczepność. Warstwy spiekowe należy 
usunąć lub poddać obróbce mechanicznej (piasko-
wanie). Podczas aplikacji AQUAFIN-CJ6 podłoże 
może być matowo-wilgotne. Zbieranie się wody jest 
niedopuszczalne.

Aplikacja:
Ważne jest, aby otulina betonu wokół taśmy 
wynosiło co najmniej 8 cm. AQUAFIN-CJ6 można 
przyklejać przy użyciu kleju montażowego przezna-
czonego do taśm pęczniejących np. klej kontaktowy  
MONTAGEKLEBER. Klej montażowy nanieść obfi-
cie na przygotowane podłoże, a następnie wcisnąć 
taśmę AQUAFIN-CJ6 w klej, tak aby wypłynął od 
dołu. Wylewanie betonu można rozpocząć naj-
wcześniej 8 godzin po klejeniu.
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AQUAFIN-CJ6

Alternatywnie AQUAFIN-CJ6 można zamocować 
za pomocą gwoździ stalowych 
(min. 5 gwoździ / mb). Cała powierzchnia taśmy 
musi być przy tym dociśnięta do podłoża. Unikać 
tworzenia się pętli lub pustych przestrzeni.
Połączenia taśmy wykonuje się na styk. Oba końce 
powinny ściśle do siebie przylegać, aby uniknąć 
przerw. Połączenia te należy dodatkowo zabezpie-
czyć oddzielną taśmą ułożoną obok styku(min. 300 
mm każda).

Wskazówki:
•  Układane taśmy pęczniejące muszą być 
     całkowicie suche.
•  Taśmy pęczniejące muszą płasko przylegać do  
     podłoża. Pod taśmą pęczniejącą nie mogą 
     znajdować się zanieczyszczenia.
•  Do momentu wylania betonu taśmy pęczniejące
     należy chronić przed wilgocią.

•  Przed wylaniem betonu należy przeprowadzić  
     kontrolę wzrokową taśmy pęczniejącej. 
     Wstępnie napęczniałe taśmy uszczelniające są  
     nieodpowienie i należy je usunąć.
•  Taśmy pęczniejące nie nadają się do spoin   
     dylatacyjnych.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa:
Transport: towar nie jest niebezpieczny
Ekologia: brak zagrożenia dla wody pitnej

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.                                                                                48/15   SF/KD/KK                     


