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AIRSTOP ELASTO taśma klejąca 

Żeby zagwarantować i szczelność powietrzną przegród budynku, przewidziane do tego folie albo materiały 
panelowe w miejscach pokrywania się i przenikania oraz połączeniach muszą zostać trwale uszczelnione. 
Taśma klejąca AIRSTOP ELASTO jest łatwo rozciągającą z klejem z czystego akrylu, który zapewnia szeroką 
gamę zastosowań.
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Odporność na temperatury

Temperatura użytkowania

Składowanie

kolor

DOSTÊPNE W NASTÊPUJ¹CYCH WYMIARACH

DANE PRODUKTU

CELE UŻYCIA

• oklejanie izolacji pary albo blokad
• oklejanie OSB i DWD na obszarze zew. 

i wew. 
• przejścia i połączenia na drewnie, 

murach i metalu

Nośnik PE z siatka poliestrową i klejem akrylowym

      lata, w suchym i chłodnym 

zielony przezroczysty z czarnym nadrukiem

ZALETY

• łatwo rozciągalna 
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Szerokość rolki

Długość rolki

Paski zabezpieczające

Zawartość opakowania rolki
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Opis
Wytrzymałe na rozrywanie systemowe taśmy klejące z klejem akrylowym.

Odporność na promieniowanie UV
max. 2 miesiące; w przypadku większego zapotrzebowania prosimy zastosować taśmę fasadową „OMEGA“.

Siła klejenia
Taśmy klejące AIRSTOP przejmują funkcję uszczelnienia powietrzoszczelnego i wiatroszczelnego, a nie połączenia zamkniętego siłowo. Izolacje przeciwwil-
gociowe oraz inne folie należy zawsze zabezpieczać klamrami, łatami itp (mechanicznie) .

Możliwość układania natynkowego
Taśmy klejące AIRSTOP nie nadają się do układania natynkowego lub do malowania. Do tego celu prosimy zastosować taśmę klejącą AIRSTOP FLEX.

Technika klejenia
Podczas montażu taśmy klejącej, taśmę należy na całej powierzchni skleić z podłożem. Im wyższy jest nacisk, tym lepsza jest przyczepność (rolka 
dociskająca). Naklejanie na siebie taśm klejących bądź klejenie krzyżowe jest możliwe bezproblemowo. Dla tynkowanych powierzchni lub bardzo szorstkie-
go drewna zalecamy masę uszczelniającą AIRSTOP SPRINT lub AIRSTOP DIMAROLL. Obrabiane materiały nie mogą zawierać pyłu i smaru, ponadto podłoża 
muszą być suche i nośne. W wątpliwych przypadkach zalecamy obróbkę wstępną podłoża. (UNI Primer lub podkład przyczepny BUBI LF).

Klejenie w warunkach bardzo niskich temperatur
Taśmy klejące AIRSTOP nadają się do klejenia od ok. - 5 °C. Prosimy przestrzegać, żeby w warunkach niższych temperatur nawet w przypadku niewielkich 
zmian temperatur nie powstał kondensat powierzchniowy. Działa to jak powłoka antyadhezyjna i zmniejsza przyczepność.

Przyczepność na następujących podłożach
drewno, płyty z tworzywa drzewnego (OSB, MDF, płyty 3S...), cegły, tworzywa sztuczne (gładka powierzchnia, nie zawierająca silikonu i wosku), metale 
nie zawierające tlenków i rdzy, itd. Prosimy przestrzegać propozycji systemowych zgodnie z naszym cennikiem.

Czas klejenia
Po umieszczeniu taśmy klejącej AIRSTOP odbywa się tak zwany „proces sieciowania“. Trwa on w zależności od temperatury ok. 6 - 24 godz.  Dopiero potem 
osiągnięta zostaje pełna przyczepność.

Usuwanie taśmy klejącej
Za pomocą suszarki do włosów nagrzać taśmę klejącą i powoli pociągnąć za taśmę klejącą. Ostatnie resztki kleju usunąć za pomocą środka do usuwania kleju 
AIRSTOP. Uwaga, w przypadku wrażliwych podłoży nie należy zbyt długo trzeć w jednym miejscu. Ewentualnie odczekać 5 - 15 min i jeszcze raz nanieść środek 
do usuwania kleju  AIRSTOP  i wytrzeć.

Przechowywanie
W zamkniętym kartonie w chłodnym i suchym miejscu; nie układać rolek jedna na drugiej bez papieru antyadhezyjnego.

Usuwanie
Papier antyadhezyjny i taśma klejąca – odpady i śmieci z gospodarstw domowych, wysypisko śmieci.

Gwarancja
Zastosowany klej akrylowy nie zawiera żadnych dodatków, które prowadzą do wzrostu kruchości warstwy klejącej i dzięki temu jest on nadzwyczaj odporny 
na starzenie. Informacje odnośnie odporności na starzenie danych taśm klejących AIRSTOP  zaczerpnąć prosimy z danej karty charakterystyki produktu.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBRÓBKI AIRSTOP Taśmy klejące


