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AIRSTOP FLEX FEE taśma klejąca
Aby zagwarantować szczelność powietrzną i szczelność wiatrową powłoki budynku, przewidziane do tego 
celu folie lub materiały płytowe muszą na zakładkach, fugach, połączeniach i przebiciach zostać trwa-
le uszczelnione. Taśma klejąca AIRSTOP FLEX FEE jest lekko rozciągliwa, wytrzymała na rozrywanie, z 
możliwością układania natynkowego i pomalowania, z wysoką zawartością kleju, który posiada wyso-
ki stopień przyczepności. Poprzez dzieloną taśmę ochronną z tylnej strony, taśma klejąca nadaje się w 
szczególności do  klejenia naroży, przejść oraz do montażu okien zgodnego z  RAL i ÖNORM B 5320.

Skład

Wartość Sd

Odporność na temperatury 

Temperatura użytkowania 

Stabilność pod względem UV

Możliwość składowania

Składowanie 

Kolor 

DOSTÊPNE W NASTÊPUJ¹CYCH WYMIARACH

DANE PRODUKTU

ZASTOSOWANIA

• Do klejenia naroży i przejść materiałów
•  Do uszczelniania budowlanych fug 

połączeniowych (okna)

Lekko rozciągliwy nośnik klejący z tworzywa sztucznego, powie-
trzoszczelnie laminowany, klej z czystego technicznie akrylu

        

    miesiące 

    lata

W chłodnym i suchym 

Przezroczysty biały z zielonym nadrukiem AIRSTOP

Szerokość rolki

Długość rolki

Zawartość opakowania / rolek

Dzielona taśma ochronna

• Ekstremalnie wysoka siła klejenia na 
wszystkich rodzajach ram okiennych i 
najróżniejszych podłożach, jak beton, tynk, 
OSB, drewno, izolacje przeciwwilgociowe...

• dzielona taśma ochronna
•  odporna na rozerwanie i wytrzymała
•  z możliwością układania natynkowego 

bądź pomalowania

ZALETY
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INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OBRÓBKI
AIRSTOP FLEX FEE taśma klejąca

AIRSTOP FLEX FEE umieszczony zostaje przy ramie okiennej po montażu okien. Pokrytą włókniną stronę 
taśmy można zatynkować i zamalować. Strona klejąca przyklejana jest do murów, drewna, OSB lub izo-
lacji przeciwwilgociowej (ew. wstępna obróbka powierzchniowa preparatem BUBI LF). Obrabiane materiały 
nie mogą zawierać pyłu ani smaru, ponadto podłoża muszą być również suche i nośne.  

(1) PRZYCINANIE I PRZYKLEJANIE

Taśmę klejącą AIRSTOP FLEX FEE przyciąć na nietypową długość ok. 12 cm. Ściągnąć wąski papier 
pokrywający taśmy klejącej i starannie przymocować do ramy okiennej. 

(2) WYKONANIE NAROŻY

W zakresie naroży należy taśmę klejącą naciąć nożem z ostrzem ceramicznym i przykleić wokół 
naroża. Jeżeli taśma nie będzie osadzona całkowicie w narożu, można dodatkowo poddać obróbce za 
pomocą   klejącej masy uszczelniającej UNI lub masy uszczelniającej AIRSTOP SPRINT

(3) WSZYSTKO O PRACACH PRZY OKNIE 

Teraz przycisnąć taśmę okienną dalej do ramy okiennej. Każde naroże wykonać jak opisano w punkcie 2.  

(4) ŚCIĄGNĄĆ SZEROKĄ TAŚMĘ OCHRONNĄ I PRZYKLEIĆ

Gdy taśma okienna przyklejona jest naokoło do ramy okiennej, a fuga zaizolowana, ściągnąć szeroki 
papier pokrywający i docisnąć taśmę okienną. Im większy jest nacisk, tym lepsza jest przyczepność!


