
A TERMÉK M ŐSZAKI  
ADATLAPJA  
TAS/WW/2004 

 
SWS BELSİ SZALAG (SOUDAL FOLIENBAND INSIDE) 

Tömítı butilén,belsı párazáró szalag polietilén hordozón 

• Egy- vagy kétoldalúan tapadó polietilén szalag, nagyon jó tapadó tulajdonságokkal 
rendelkezik az építıanyagok többségéhez, beleértve az akril üveget és a 
polikarbonátot  

• Biztosítja a védelmet a gázok és vízgız diffúziójával szemben  
• Keresztbe nyújtható, rugalmas, átveszi az épület mozgását  
• Festhetı és vakolható 
• Bizonyítvány a AT-06-0692/2004 számú IBT engedménnyel való egyezésrıl 

ALKALMAZÁSA 
• Párazáró tömítések az ablaktok csatlakozási területein a helyiségek belsı oldalán.  

MŐSZAKI ADATOK 

Hordozó réteg magas minıségő laminált PE fólia  

Szín  piros  

Vastagság  0,4 mm 

Súly 100 g/m2 

Víz áteresztıképessége Sd kb. 66m (DIN EN ISO 12 572)  

Diffúziós ellenállási együttható µ=85800 (DIN EN ISO 12 572)  

Szakítási nyújtás  hosszanti kb. 40%  
 keresztirányú kb. 160%  

Munkahımérséklet +5 Co-tól +35 Co-ig  

Hıellenállás  –30 Co-tól +80 Co-ig 

Csomagolás 20 m-es szalagrollnik 
 szélesség 70 mm, 5 db kartonban 
 szélesség 100 mm, 5 db kartonban 

ELTARTHATÓSÁG  

A gyártási idıponttól számítva 12 hónap sértetlen, eredeti csomagolásban, + 10°C + 25 °C-ig terjedı 
hımérsékleten tárolva.  

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

• A szalagot vágja le 10 centiméteres ráadással az ablaktokhoz képest. 
• Vegye le a sárga védıpapírt a ragasztócsíkról, és ragassza a szalagot az ablaktokra. A mőveletet még az 

ablak beszerelése elıtt kell elvégezni. 
• Szerelje be az ablakot, és töltse ki a fal és az ablaktok közötti rést purhabbal. 
• A hab megkeményedése után vágja le a felesleges részeket.  
• Vegye le a butilréteget védı papírt, és ragassza fel a „Soudal Folienband Inside” fóliát az ablaktok melletti 

falra 10 mm-es ráhagyással. Alaposan nyomja rá a szalagot. 
• A speciális szövettel borított szalag vakolható és festhetı vízálló festékkel.  
 
Figyelem: Az ebben a dokumentumban található útmutatók a mi tapasztalatunk és gyakorlati ismeretek eredménye. A számtalan anyag és alapfelület, 
valamint a különbözı felhasználási területek miatt, amelyeket nem áll módunkban ellenırizni, nem vállalhatunk felelısséget az elért eredményért. 
Minden egyes esetben ajánljuk egy próba elvégzését.  

 


