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Obszary stosowania 

Do wypełniania spoin pionowych 
różnego rodzaju, zarówno w no-
wym budownictwie jak również 
przy renowacji dylatacji. 
Taśmę zaleca się stosować 
szczególnie w miejscach, gdzie nie 
mogą być zastosowane tradycyjne 
masy dylatacyjne, np.  
 w przypadku materiałów bu-

dowlanych o niskiej wytrzyma-
łości 

 w przypadku wilgotnych podło-
ży 

 w przypadku deszczowej lub 
zimowej pogody 

Właściwości produktu 

Remmers Fugendichtband jest 
wstępnie sprężoną taśmą z impre-
gnowanej pianki poliuretanowej, 
przeznaczoną do uszczelniania 
spoin w razie trudnych warunków 
wykonania prac. 

Podłoże 

Taśma Fugendichtband może 
znajdować się w kontakcie z 
wszystkimi powszechnie stosowa-
nymi materiałami budowlanymi, 
takimi jak tynk, beton, mur. Wyło-
my w spoinach należy najpierw 
naprawić odpowiednią zaprawą, 

przy czym niewielkie nierówności 
są wyrównywane i uszczelniane  
w wyniku stałego nacisku. 

Sposób stosowania 

Taśma rozpręża się wolniej w ni-
skich temperaturach, a w wyż-
szych odpowiednio szybciej. Zale-
ca się, przed zastosowaniem, 
przechowywać taśmę w tempera-
turze pokojowej. 

 Usunąć brunatny pasek na 
końcu taśmy 

 Uciąć taśmę z rolki na wyma-
ganą długość odpowiednio do 
uszczelnianej spoiny. Na każdy 

m przyjąć 1 cm zapasu na 
zmianę wymiarów. 

 Zdjąć pasek zabezpieczający 
stronę samoprzylepną. 

 Przymocować stroną samo-
przylepną do jednej strony 
szczeliny i wcisnąć z drugiej 
strony używając szpachelki. 
Zablokować taśmę w szczelinie 
klinem drewnianym, do czasu 
rozprężenia, potem usunąć klin. 

 
 
 
 
 
 

Dane techniczne produktu 

System:  miękka pianka poliuretanowa o 

otwartych komórkach z impregna-

tem polimerowym 

Wartość sd:  < 0,5 m  

Szczelność podczas ulewnego  

deszczu:  do 600 PA  

Szczelność powietrzna:  < 1,0 m³/h∙m∙Pa  

Odporność na czynniki  

atmosferyczne wg DIN 18542:  spełnia  

Odporność termiczna:  -30 °C do +90 °C  

Do odpornego na ulewny deszcz  

wypełniania szczelin o szerokości:  7 - 12 mm  

Głębokość spoiny:  20 mm  

Kolor:  antracyt 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 4340 

Fugendichtband 
Taśma wypełniająca z miękkiej pianki poliuretanowej 
o otwartych porach 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowania 
zewnętrzne  

i wewnętrzne 

 Temperatura 
stosowania 

 Zużycie zależy 
od zastosowa-

nia 

 Okres składo-
wania 

 Przechowywać w 
miejscu chronio-

nym przed 
mrozem i chłod-

nym, chronić 
przed wilgocią 
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Narzędzia, czyszczenie  

Szpachelka, nóż, klin drewniany.  
 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania: 
5 szt./karton, ok. 4,3 m/rolka  
 
Zużycie:  
Według potrzeb 
 
Składowanie: 
Taśmę Fugendichtband w tempe-
raturze pokojowej można składo-
wać przez 1 rok. 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie  

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa w transporcie, pod-
czas składowania i stosowania 
oraz usuwania i ochrony środowi-
ska zawarte są w aktualnej karcie 
charakterystyki. 

Rozprę-

żenie

0° C 5° C 10° C 15° C 20° C 25° C 30° C

ok. 25 % 8 h 5 h 3 h 1 h 20 min 10 min 4 min

ok. 40 % 42 h 24 h 11 h 4 h 1 h 20 min 10 min

ok. 60 % 52 h 32 h 18 h 8 h 3 h 1 h 20 min

Czas rozprężenia taśmy Remmers Fugendichtband 

wynosi 

 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 

tracą swoją ważność. 

 


