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 PB 
  
 Портальна гідроізоляційна стрічка 

 

 
 
PB – це еластична гідроізоляційна стрічка з нанесеним з 
обох боків нетканим матеріалом та з самоклеючою 
смугою для використання у поєднанні з реактивною 
гідроізоляціяєю RD 2 The Green 1. Портальна 
гідроізоляційна стрічка PB застосовується всередині та 
зовні приміщень. 
Висока паропроникність дозволяє швидке висихання RD 2 
The Green 1 під стрічкою, тому її можна також 
використовувати на дерев’яних поверхнях, щоб вони 
могли «дихати». 
 
 
Властивості 
 
Високоеластична 
Швидка обробка завдяки самоклеючій смузі 
Висока зносостійкість 
Швидко та легко монтується 
Надзвичайно висока стійкість проти старіння 
 
 
Області застосування 
 
швидке та надійне примикання гідроізоляції RD 2 The 

Green 1 до дверних та віконних рам 
 
Портальна гідроізоляційна стрічка PB підходить для 
використання на основах з дерева, похідних продуктів 
дерева, багатьох пластиків та порошкового алюмінію. 
 
 
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 
 
видалити папір із самоклеючої смуги та приклеїти 

стрічку безпосередньо на підготовлену основу без 
утворення бульбашок чи зморшок

нанести RD 2 The Green 1 під портальну 
гідроізоляційну стрічку та притиснути стрічку по всій 
поверхні 

покрити низ та бічні краї стрічки PB з RD 2 The Green 
1, щоб стрічка була втоплена в гідроізоляцію 

 
 
Деформаційні шви необхідно продублювати через всю 
товщину покриття від основи. Портальну гідроізоляційну 
стрічку PB необхідно прокласти через них у вигляді петлі. 
При укладанні портальної стрічки PB необхідно уникати 
сильного натягування стрічки. 
 
 
Технічні дані 
 

склад матеріалу поліетилен, вкритий 
нетканим матеріалом 

  
колір синій 
  
пакування рулон 20 м 
зберігання в прохолодному сухому 

місці 
  
товщина 0,5 мм 
ширина 400 мм 
питома вага 81 г/м 
  
значення Sd ~ 1 м 
водонепроникність 
відповідно до EN 1928 > 1,5 бар 

  
температуростійкість від - 30 °С до + 90 °С 

 
 
Важливі вказівки 
 
Портальну гідроізоляційну стрічку PB необхідно захищати 
від впливу ультрафіолету. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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