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*Необхідно проведення відповідних попередніх випробувань.

Стрічка blaugelb DuoSL1050 Power One - являє собою комбінацію спеціальної 

саморегулюючої ПВХ-стрічки і волокнистого шару. Стрічка, незважаючи на 

самоклеюче ізоляційне полотно, розташоване по всій поверхні, має змінний 

показник пароізоляції sd. При внутрішньому і зовнішньому застосуванні стрічка 

регулює паропроникність таким чином, що гарантує цілорічне висихання 

монтажного шва. Призначена для 1-стороннього застосування. Повітро- та 

водонепроникна під дією зливи (близько 1050 Па). Стійка до UV-випромінювання 

понад 12 місяців.

Наявність сторони, повністю вкритої самоклеючим матеріалом, дозволяє 

використовувати стрічку з 1 боку без застосування клею для фольги. Може 

використовуватися в якості герметизації другого рівня на підвіконні. Крім того, 

стрічку можна штукатурити і фарбувати з боку волокнистого шару, що робить її 

зовсім не помітною. Ідеальна для герметизації з'єднувальних і розширювальних 

швів вікон і дверей з метою їх відновлення, а також в будівництві нових споруд.

внутрішня і зовнішня герметизація в одному продукті

використовується для одностороннього застосування

герметизація зовнішнього шару з показником зливостійкості до 1050 Па і 

вільною дифузією пари

повітронепроникна і пароізолююча герметизація для внутрішнього рівня 

відповідно до DIN 18355

продумана вологорегуляція монтажного шва завдяки змінному показнику 

пароізоляції sd

висока самостійна адгезія на стандартних будівельних ґрунтовках і на 

віконних / дверних профілях* без додаткового застосування клею для 

фольги

легко переробляти з перфорованим маскувальним папером

міцна, стійка до розривів стрічка для тривалих робіт

може бути використана під штукатурку і фарбу (прихований монтаж)

волого- і термостійка

стійка до UV-випромінювання понад 12 місяців

герметизація швів відповідно до вимог до професійного монтажу

клас будівельних матеріалів: Е (відповідно до DIN 4102-1)

вироблено відповідно до ISO 9001 / EN 29001

Представлені в цьому документі данні, наскільки нам відомо, повністю відповідають наявній у нас інформації та технічним даним. Наші вказівки по переробці носять загальний рекомендаційний характер, і тому дії в конкретних випадках можуть відрізнятися від даних 
вказівок з урахуванням різних можливостей застосування продуктів. Дані вказівки не звільняють від необхідності виконувати власні проби. Ми залишаємо за собою право в будь-який час вносити технічні зміни та вдосконалення.

Підготовка та використання:

Поверхня повинна бути твердою, сухою, чистою, очищеною від жиру і мастила, 

розчинників, пилу, льоду та інших частин.

Перед застосуванням перевірити придатність матеріалу на відповідність цільовому 

призначенню, зробивши відповідні попередні випробування. На пористих, піщаних, 

вологих поверхнях, а також при низьких температурах адгезія може бути посилена за 

рахунок попередньої обробки праймером.

Стрічка призначена для одностороннього застосування. Має відмінну адгезію на всіх 

поширених віконних профілях, а також на стандартних будівельних поверхнях. 

Клейовий шов можна відкоригувати протягом перших кількох хвилин.

Відмотайте стрічку від рулону і відріжте необхідну довжину, додавши близько 5 см. 

Зніміть перфорований маскувальний папір на клейовій стороні і прикріпіть стрічку до 

рами. Залиште достатньо місця для переміщення. Міцно притисніть стрічку до віконної 

рами. Повністю заповніть середній функціональний рівень (порожнеча в шві) 

призначеним для цього ізолюючим матеріалом. Після чого, не докладаючи зусиль, 

прикріпіть стрічку до будівельної поверхні, утворюючи достатнє кільце розширення. 

На кутах відкосу віконного отвору приклейте стрічку внахлест (бл. 2-5 см, відповідно 

до ширини шва). Отриманий таким чином «округлий кут» є рекомендованим. Для 

ширини склеювання в області відкосу віконного отвору слід дотримуватися 

рекомендацій технічної інструкції «Штукатурні роботи по ущільнювальним стрічкам на 

віконних рамах».

Матеріал: спеціальна полімерна плівка на підкладці
з волокна, має клейову осонову з однієї сторони

Клас будівельних матеріалів: 
DIN 13501

клас E

Товщина дифузії водяної пари 
(показник sd):
DIN EN 12572

від ≥ 1м до ≤ 12м,  в залежності від
середньої вологості повітря

Коефіцієнт проникності монтажного шву:
DIN EN 1026

a ≤ 0,1 m³/[h*m*(daPa)n]

Зливостійкість:
DIN EN 1027

≤ 1,050 Па

Стійкість до UV-випромінювання: мінімум 12 місяців

Стійкість до коливань температур: від -40°С до +80°С

Температура переробки: від -5°С до +45°С

Сумісність з прилеглими
будівельними матеріалами:

так

Допуск на розмір: 
DIN 7715 T5 P3

так

Температура зберігання: від +1°С до +20°С

Термін зберігання: 12 місяців за умови зберігання в сухому місці,
в невідкритій оригінальній упаковці

Колір: чорний

Внутрішня і зовнішня герметизація 
в одному продукті - завдяки розумному
управлінню вологістю

blaugelb

Стрічка blaugelb DuoSL1050 Power One
Розумне управління вологістю монтажного шва.


