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 AB 78 
  
 Ущільнююча cтрічка 

 

 
 
 
Стрічка для герметизації зовнішніх та внутрішніх швів, 
примикань стін та підлог у вологих приміщеннях. 
Армована еластична гідроізоляційна стрічка з 
виступаючими з обох сторін смугами склосітки. 
Вологонепроникна, хімічно стійка до дії кислот, лугів та 
сольових розчинів. Спеціальна поверхня стрічки 
забезпечує досконале зчеплення з шаром гідроізоляції. 
 
Властивості 
 
Надійна герметизація примикань та швів 
Для критичних місць – кутів, примикань підлоги та 

стін, тощо 
Висока міцність та еластичність 
 
Області застосування 
 
Для гідроізоляції: 
 
швів та примикань 
 
 
Підготовка основи 
 
Основа має відповідати наступним вимогам: 
 
суха, чиста та непромерзла 
здатна нести навантаження 
очищена від жиру, мастила, фарби, цементного 

молочка, відшарувань та будівельного сміття 
рівна, без перепадів по висоті 
 
 
Застосування 
 
вставити гідроізоляційну стрічку AB 78 в 1-й свіжий 

шар гідроізоляційного матеріалу та ретельно 
притисніть 

тканинні частини стрічки, а також нахлести вкрити 
другим шаром гідроізоляції 

 
 
 

 
 
 
Технічні дані 
 

склад матеріалу полімерна тканина, 
вкрита 

термопластичним 
еластомером 

  
колір сірий 
  
пакування рулон 5 м 
зберігання в прохолодному 

сухому місці 
  
ширина 100 мм 
водонепроникність ≥ 0,5 МПа/24 год. 
поперечна деформація ≥ 75 % 
міцність на розтяг 

поперечна 
поздовжня 

 
≥ 3,0 МПа 
≥ 7,3 МПа 

  
температуростійкість від - 30 °С до + 90 °С 

 
 
Важливі вказівки 
 
Гідроізоляційна стрічка AB 78 рекомендується для 
застосування з гідроізоляціями DF 9 та Полімерною 1К 
гідроізоляцією. 
 
Матеріал не можна застосовувати в місцях з дією води під 
тиском та в місцях, що постійно знаходяться під водою. 
 
Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, 
технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті 
www.mc-masters.com.ua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на 
нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати 
у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та 
специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за 
точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. 
Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених 
в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового 
підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальновизнаних 
технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої 
технічної документації, представленої на сайті: www.mc-masters.com.ua.  
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