SB 78 WB
Гідроізоляційна стрічка для ванни
SB 78 WB – це еластична гідроізоляційна стрічка з
нанесеним з обох боків нетканим матеріалом та
самоклеючою бутилової стрічкою для використання з
композитними гідроізоляціями MC. SB 78 WB призначена
для використання у ванних кімнатах та душових.

SB 78 WB у поєднанні з гідроізоляційною мембраною
АЕ після установки ванни:

Властивості

Для захисту гідроізоляційної стрічки при подальших
роботах по технічному обслуговуванню та ремонту
(наприклад, заміна силікону), ми рекомендуємо захистити
гідроізоляційну стрічку SB 78 WB захисною стрічкою від
порізів SB 78 S.

Високоеластична
Випробувана для класів впливу води від W0-I до W3-I
Для вологих приміщень
Висока стійкість на розрив
Швидкий та легкий монтаж
Висока стійкість проти старіння
Висока хімічна стійкість

приклеїти гідроізоляційну стрічку SB 78 WB на клей
для плитки M 21, M 21 HP або M 10 Speed по всій
поверхні стрічки

Технічні дані
склад матеріалу

Області застосування
колір
Для влаштування примикань гідроізоляції до ванних та
душових піддонів.

пакування
зберігання

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

Застосування
Стрічка SB 78 WB приклеюється до краю ванни перед її
монтажем.
очистіть край ванни очищувачем без вмісту
розчинника
зніміть захисну плівку з бутилової стрічки та
приклейте SB 78 WB до краю ванни (без перерв у
кутових ділянках, без пухирців та зморшок)
закріпіть стрічку після її приклеювання та зробіть
петлю
SB 78 WB з гідроізоляціями MC після установки
ванни:

товщина
ширина
питома вага
поперечна деформація
відповідно до EN ISO 527-3
до 25 %
до 50 %
водонепроникність
відповідно до EN 1928
температуростійкість

поліетилен, вкритий
нетканим матеріалом
синій
рулон 10 м
в прохолодному сухому
місці
0,7 мм
120 мм
60 г/м

0,3 Н/мм
0,41 Н/мм
> 1,5 бар
від - 30 °С до + 60 °С

Важливі вказівки
Гідроізоляційна стрічка SB 78 WB затверджена в системі в
поєднанні з гідроізоляціями DF 9, MD 1 Speed, MD 2 The
Blue 1, RA 170, AE, RD 1 Universal та RD 2 The Green 1.
Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції,
технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті
www.mc-masters.com.ua.

вкласти гідроізоляційну стрічку SB 78 WB в 1-й шар
гідроізоляційного матеріалу та покрити другим шаром
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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