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ASO®-Dichtband-2000-S 
Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca
o podwyższonej wytrzymałości

Nr art. 20 5939

Właściwości: 
Nowego rodzaju materiał systemowy o wysokiej 
elastyczności, wysokiej wytrzymałości na 
rozrywanie, wodoszczelny, paroprzepuszczalny, 
zapewniający  szybkie wiązanie zawierających 
wodę klei i uszczelnień oraz zapewniający wysoką 
odporność na agresywne media.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
 
Zastosowanie: 
Produkt stosowany jest przy wykonywaniu 
uszczelnień dylatacji oraz narożników np. w 
pływalniach, garażach wielopoziomowych oraz 
przy uszczelnianiu części podziemnych obiektów.
 
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.

Na połączeniach pasów taśmy wykonać zakładki 
o szerokości co najmniej 10 cm, które należy 
skleić preparatem uszczelniającym. W przypadku 
zgrzewania szerokość zakładek wynosi co 
najmniej 5 cm. Uszczelnianie szczelin w płytach 
fundamentowych: ASO-Dichtband-2000-S ułożyć 
w szczelinie, w formie litery Ω, wkleić przy pomocy 
mas AQUAFIN-2K lub AQUAFIN-2K/M. W pętlę 
taśmy wcisnąć sznur PP (INDU-Rundschnur) i w 
wypadku obciążenia wodą naporową przykryć 
drugą warstwą taśmy, tym razem układanej na 
płasko.

Opakowanie:
Szerokość:  20 cm
Długość rolek:  25 mb lub 50 mb
Szerokość:  12 cm
Długość rolek:  50 mb

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 służbą 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.            08/03  (BWA 10/00/WH/Ku/RV)


