B 300
Гідроізоляційна ТПЕ-стрічка для швів до 10 см

B 300 – це еластична гідроізоляційна стрічка для
герметизації будівельних конструкцій та
низьконапружених деформаційних швів, що контактують з
ґрунтом.

Технічні дані
склад матеріалу

тканина, вкрита,
термопластичним
поліетиленовим
покриттям

B 300 підходить для використання з усіма
товстошаровими бітумними гідроізоляціями MC, а також з
реактивними гідроізоляціями RD 1 Universal та RD 2 The
Green 1.

колір

Властивості

пакування
зберігання

рулон 10 м
в прохолодному
сухому місці

Високоеластична
Самозварювальна
Швидко та легко монтується
З перфорацією з обох сторін

товщина
ширина

~ 1,5 мм
300 мм
180 мм (зверху)
80 мм (знизу)
~ 260 г/м

ширина еластичної зони

Області застосування
Герметизуюча стрічка для використання з:

товстошаровими бітумними гідроізоляціями MC
реактивними гідроізоляціями MC

вага
подовження при розриві
(поперечному) згідно EN
ISO 527-3
водонепроникність
відповідно до EN 1928
температуростійкість

сірий

> 400 %
> 3,0 бар
від - 30 °С до + 90 °С

Застосування
температура зварювання
вкласти герметизуючи стрічку B 300 в перший шар
гідроізоляції
покрити крайові зони стрічки другим шаром
гідроізоляції (залишаючи еластичну зону вільною)
Для деформаційних швів, призначених для класів
деформацій VK2-E та VK3-E відповідно DIN 18533-3,
влаштування стрічки необхідно виконувати у вигляді
петлі, що не є необхідним для класу деформації VK1-E.
Ширина накладання гідроізоляційної стрічки має бути не
менше 10 см з обох сторін шва.

+ 220-250 °С

Важливі вказівки
Для отримання оптимальних результатів ми
рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу
перед його використанням.
Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції,
технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті
www.mc-masters.com.ua.

Зварювати можна лише сухі та чисті стрічки. При
герметизації дуже довгих швів необхідно перекривати та
зварювати попередню стрічку наступною на 10 см.

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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