Karta techniczna
Den Braven TAŚMA HYDROIZOLACYJNA

Do użycia w kombinacji z folią w płynie / Sanitary-Band
Opakowanie
•

Rolka
Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Opis produktu
Den Braven Sanitary-Band to elastyczna taśma hydroizolacyjna, do
wykonywania powierzchniowych zabezpieczeń wodochronnych z
użyciem folii uszczelniającej w płynie Den Braven Sanitary-Foil lub

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym
miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 24
miesiące od daty produkcji.

Sanitary-Foil Extra, ewentualnie do zapraw dwuskładnikowych

Bezpieczeństwo

Korzyści

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do
pobrania ze strony internetowej Den Braven.

•

Trwale elastyczna

•

Zapewnia bardziej efektywne przenoszenie naprężeń

Gwarancja
Den Braven gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze
specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do

Zastosowania
Izolacja tarasów, balkonów i pomieszczeń mokrych (zwłaszcza w

użycia).

narożach lub w miejscach spękań i szczelin oraz przy przejściach

Zrzeczenie się odpowiedzialności

instalacyjnych lub przerwach dylatacyjnych).

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest
oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Den Braven nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły
pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Den Braven zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powninien zapoznać się z treścią tego dokumentu i
dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do
zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza
naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Den Braven. Wszelkie zamówienia są
realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Den Braven. Informacje zawarte w aktualnej
karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.

Sposób użycia
Taśmę zatopić w świeżo nałożonej masie i przesmarować od
wierzchu, tak by się całkowicie zakryła. Pozostawić do wyschnięcia.

Informacja dodatkowa
Odporność termiczna

-30°C to +90°C

Są to typowe wartości

Ograniczenia
Przygotowanie powierzchni
Czyszczenie
Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy
powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den
Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę
ekstrakcyjną.

Kolor(y)
•

Zielony
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