
blaugelb

Ущільнювальна стрічка  blaugelb 600 BG 1
Попередньо стиснута ущільнювальна стрічка для багатоцільової герметизації монтажних швів.

Безпечне рішення для багатоцільової 
герметизації монтажного шва – також для 
двошарових стінових конструкцій

Характеристики продукту:

Переваги продукту:
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*Необхідно проведення відповідних попередніх тестів.

Ущільнювальна стрічка blaugelb 600 BG 1 – це попередньо стиснута стрічка з 

поліуретанового пінопласту з просоченням на акрилатній основі. Призначена для 

герметизації деформаційних швів, схильних до зливового навантаження. Може бути 

використана в уже наявних швах, гарантує їх довгострокову і безпечну герметизацію 

і захищає від UV-випромінювання. Може бути використана під штукатурку та 

фарбування (прихований монтаж). Високий коефіцієнт звукоізоляції стрічки дає 

можливість застосовувати її для ущільнення сполучних швів як для внутрішніх робіт, 

так і у віконному / фасадному виробництві.

В силу своїх особливих властивостей стрічка blaugelb 600 BG 1 служить для 

ущільнення з’єднувальних та деформаційних швів у будівництві споруд висотою до 

100 м. Стрічка також відмінно використовується у віконному виробництві, каркасному 

будівництві, зведенні дерев’яних та бетонних споруд, а також для ущільнення 

двошарових стінових цегляних кладок (зовнішня теплоізоляційна система, цегляні 

фасади).

зливостійкість понад 600 Па (відповідно до групи навантажень BG 1)

атмосферостійкість з зовнішньої сторони відповідає групі навантажень BG 1 

(DIN 18542)

дуже хороші показники звуко- і теплоізоляції

волого- і термостійкість

стійкість до UV-випромінювання

вільна дифузія пари

гнучкість, довгострокове поглинання коливань конструктивних елементів

висока здатність повернення деформації, декількома типорозмірами 

перекривається широкий спектр можливої   ширини монтажного шва

можливість монтажу незалежно від погодних умов

проста і швидка переробка завдяки самоклеючій смужці, економія часу і коштів

висока клейова здатність самоклеючого шару на широко поширених 

будівельних поверхнях і віконних профілях*

може бути використана під штукатурку та фарбування (прихований монтаж)

клас будівельних матеріалів B1 – важкозаймистий (згідно DIN 4102)

низький вміст токсичних речовин, випробувано відповідно до EMICODE EC1 

Plus

вироблено відповідно до ISO 9001 / EN 29001

Матеріал: поліуретановий пінопласт з просоченням
на акрилатной основі

Клас будівельних матеріалів:
DIN 4102

B1 (важкозаймистий)

Група навантаження:
DIN 18542

BG 1 и BG R

Зливостійкість:
DIN EN 1027

≥ 600 Па

Коефіцієнт проникності монтажного шва,
зовнішнє застосування BG 1:
DIN EN 12114

a ≤ 1,0 m3 / [h*m*(daPa)n]

Коефіцієнт проникності монтажного шва,
внутрішнє застосування BG R:
DIN EN 12114

a ≤ 0,1 m3 / [h*m*(daPa)n]

Теплопровідність:
DIN EN 12667

ƛ = 0,052 W/m*K  

Звукоізоляція монтажного шва: 
 

RST,w (C;Ctr) = 44 (-1;-2) дБ
при розмірах стрічки 20/9-20

Стійкість до коливань температур:
DIN 18542 

 від -30°С до +90°С

Сумісність з прилеглими будівельними
матеріалами:
DIN 18542

Стійкість до світла та атмосферних
впливів:
DIN 18542

так

 
так

Стійкість до дифузії водяної пари:
DIN EN ISO 12572 

 

µ <100

Температура переробки: від +5°С до +30°С

Допуск на розмір:
DIN 7715 Т5 Р3

виконано

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

Умови зберігання: 24  місяці, при зберіганні в сухому місці,
у невідкритій оригінальній упаковці,
у вертикальному положенні

Колір: антрацит, сірий
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Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому місці, захищеному від впливу холоду та 

спеки. Температура зберігання: від +1°C до +20°C. Термін зберігання складає 24 

місяці. Коробки зберігати у вертикальному положенні.

Утилізація:

Залишки ущільнювальної стрічки blaugelb 600 BG 1 можна утилізувати зі 

звичайними побутовими відходами, відповідно до національних і місцевих правил 

утилізації.

Рекомендація з техніки безпеки:

Згідно з цими правилами і директивами продукт не є небезпечною речовиною.

Підготовка та використання:

Основа повинна бути міцною, сухою, чистою, а також очищеної від жиру, 

мастила, розчинника, пилу, льоду і незакріплених деталей. Ущільнювальна 

стрічка blaugelb 600 BG 1 може бути використана при температурі від +5°C. 

Перед застосуванням стрічку потрібно перевірити на її придатність щодо 

цілей використання за допомогою відповідних випробувань.

При виборі відповідних розмірів стрічки необхідно звернути увагу на задані 

допуски на місці виконання робіт, а також враховувати дані про сферу 

застосування стрічки, зазначені на етикетці. Стрічка відмотується від 

рулону на необхідну довжину і відрізається з додаванням 1 см в якості 

компенсації розширення (з розрахунку +1 см на 1 погонний метр).

Обробка швів за допомогою багатофункціональних стрічок повинна бути 

виконана як «тіньовий шов», - стрічки повинні бути встановлені на відстані ~ 

2 мм до кромки шва. Перед використанням стрічки необхідно зняти 

захисний папір з клейової сторони, приклеїти і притиснути стрічку до 

гладкої поверхні кромки деталі, яка герметизується. Не натягуйте стрічку 

навколо / над кутами. Стрічки на кутах і кінцях з'єднуються встик з 

урахуванням припуску ~ 10 мм. Стрічка самостійно розширюється і ущільнює 

зливостійкий шов, відповідно до фази адаптації, незалежно від погоди. 

Віконний елемент на відкосі вирівняти і закріпити.

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.


