multi nail

systemowa taśma uszczelniająca do gwoździ

system uszczelniający dla
systemów budowlanych STEICO

| ZALECANY ZAKRES
ZASTOSOWANIA
Taśma uszczelniająca do gwoździ jako
element systemowy STEICOmulti UDB
przy zastosowaniu jako pokrycie
tymczasowe.

• dodatkowy środek uszczelniający dla kontrłat przy zastosowaniu pokrycia
tymczasowego STEICOmulti UDB

• brak środków rozpuszczających, duża odporność na starzenie, duża
elastyczność

• jednostronnie samoprzylepna, bardzo dobre właściwości klejące
• prosty montaż

• bardzo dobre właściwości uszczelniające

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej
www.steico.pl

| DOSTĘPNE FORMATY STEICOmulti nail
szerokość rolki [mm]

Polietylen o strukturze zamkniętej
komórkowo z substancją klejącą na
bazie kauczuku.

| MAGAZYNOWANIE /
TRANSPORT
STEICOmulti nail należy składować w
suchym miejscu, chronić przed
zabrudzeniami, słońcem i wilgocią.

55

długość rolki [m]

grubość taśmy [mm]

30

ok. 3

| Parametry techniczne STEICOmulti nail
materiał klejący

na bazie kauczuku

materiał

polietylen o strukturze zamkniętej
komórkowo

odporność na temperatury

-40 °C do +70 °C

odporność na starzenie

dobra

temperatura montażu

+5 °C do +50 °C

gęstość

ok. 30 kg / m³

wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/ w
poprzek

0,34 N / mm² / 0,22 N / mm²

wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/ w
poprzek

135 % / 115 %

| Zalecenia wykonawcze
• Podłoże (z reguły membrana STEICOmulti UDB) musi być czyste i suche.
• Należy uzwględniać następujący zakres temperatur podczas montażu:
+5 °C do +50 °C.
• Zawsze należy uwzględniać także przepisy budowlane, normy i zalecenia wykonawcze.
• Jednostronnie samoprzylepna taśma nadaje się do bezpośredniego
użytku prosto z rolki. Taśma jest mocowana poprzez przyklejenie do
podłoża. Następnie na taśmie układana jest wstępnie kontrłata a po
ostatecznym dopasowaniu zostaje mechanicznie przymocowana.

www.steico.pl

Dystrybutor

naturalnie lepsza izolacja
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| MATERIAŁ

