Leírás
Nyitott cellás poliuretán habszalag, polipropilén fóliában, egy
oldalon öntapadó réteggel ellátva.

Szállítás
A TP601-et PP fóliába varrva, 50 vagy 100 m-es
tekercsekben szállítjuk.

Rendelés
Tekercsméretek
in mm
15/7
15/12

min. fugamélység
in mm
20
20

Felhasználási tartomány
tól... mm-ben ig... mm-ben
3,00
7,00
7,00
12,00

Karton tartalma
darab össz. m
1
100,00
1
50,00

Mérettűrések a DIN 7715 P3 szerint
További méretek egyedi ajánlat szerint.

TP601

Műszaki információ
Tulajdonságok
Éghetőség
Kompatibiliás általánosan
használt építőanyagokkal
Páradiffúziós egyenértékű
légréteg vastagság
Fóliavastagság
Csapóeső elleni tömítés
Építőanyag osztályba sorolás
Felhasználási hőmérséklet
Hőállóság
Tárolási hőmérséklet
Tárolhatóság

Szabvány
DIN EN
13501-1
DIN 18
542

Osztályozás
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normál éghető - E osztály (B2 a
DIN4102 szerint)
adott
< 0,5 m

30 ± 5 μ
DIN EN
teljesíti a követelményeket 600 Pa-ig
1027
DIN 18542 BG1
nem hőmérséklet függő mivel
aktiválózsinórral aktiválható
-30°C és +90°C között
+5°C és +20°C között
18 hónap

Előkészítés
A fogadófelület legyen száraz, zsír és olaj pormentes és
egyéb a ragasztást akadályozó szennyeződésektől
mentes.
Az ablak beszerelése előtt egy kis darab (néhány cm)
fóliát aktiválózsinórral együtt tépjen be, ez később
megkönnyíti a már beépített szalag aktiválását.

A fóliába bevarrt fugatömítő szalag az ablak
csatlakozó fugáinak külső, záporeső-biztos
tömítésére szolgál. A dagadószalag, az
aktiválózsinór segítségével a kívánt időben
aktiválható.

Termékelőnyök
A szerelést követően tetszőleges
időpontban aktiválható a dagadószalag
600 Pa-ig csapóeső álló
A hosszú tekercsnek köszönhetően
gazdaságosabb
Már a műhelyben is felragasztható
Páraáteresztő, lehetővé teszi a fuga
kiszáradását
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Használat
Ragassza a szalagot arra alkalmas fogadófelületre. A
fugaszélek legyenek párhuzamosak (max.3° eltérés),
tiszták és simák. Műszaki okokból a szalagot a külső
oldali fugaperemtől 2 mm-rel befele pozícionálja.
Ragassza fel a TP601-et a keretre egy görgő segítségével
(1-es kép). A szerelést követően aktiválja a
dagadószalagot (lásd 2-es kép).
A fóliát aktiválózsinórral együtt 45°-os szögben húzza le.
A dagadószalag megdagad és lezárja a fugát.
A sarkokon mindig vágja el, és ütköztesse a szalagot, ne
helyezzek két réteget egymás fölé.
A sarkokon hagyjon rá a szalag hosszára, hogy a szalag
ütközési pontokon szorosan érintkezzen.
Ha a felragasztott szalagot sokáig nem aktiválja, a
végeket ragassza le.

1-es kép: ragassza fel a szalagot az öntapadó réteggel az
ablakkeretre

2-es kép: a kívánt időben az aktiválózsinór segítségével
aktiválja a tömítőszalagot.

3-as kép: az aktiválózsinórt és fóliát a falhoz képest 45°-os
szögben húzza le.
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Garancia

4-es kép: szigetelő rendszer TP601, FM210 és TP001 illmod i

Figyelem
A szalag festhető, vakolható.
Kompatibilitás
Az illbruck szilikon, akril, és hibrid tömítőanyagok
kompatibilisek a szalaggal. Más termékekkel való
kompatibilitásról kérésre tájékoztatást adunk. A szalag ne
érintkezzen oldószerekkel, agresszív kemikáliákkal.

A garancia a légzárásra, csapóeső-állóságra, és az
ablakcsatlakozó fuga hőszigetelésére vonatkozik,
kedvezményezettje pedig az építtető. Amennyiben a rendszer
nem felel meg ezeknek a követelményeknek, úgy a tremco
illbruck a beépítő cégnek történt kiszállítás dátumától
számított 5 évig 100 %-ban átvállalja a termék cseréjének
költségeit. A 6.-8. évtől 60 %-ban, 9.-10. évtől pedig 20 %ban. Az építtetőnek a beépítést követő 1 hónapon belül
jelentenie kell a beépítés tényét a tremco illbruck-nak, és be
kell mutatnia az i3 termékek szállítóleveleit. A részletes
garanciális feltételek, és a készre jelentés nyomtatványa a
www.illbruck.com/de_DE/ i3 oldalon elérhető, vagy a 02203
57550–600 telefonszámon igényelhető.

Tanúsítvány

Minimális fugaszélesség ablak- ajtócsatlakozó fugák
esetében
Hogy a dagadószalagok a fugában maradjanak, anyag és
méret függvényében 6 és 10 mm közötti minimális
csatlakozófuga szélességeket kell betartani (lásd RAL
ajánlás 6.6 táblázat).

Megjegyzés
A tartós tömítés érdekében ragassza le a végeket. Erre
kiválóan alkalmas az SP025 Ablakfólia ragasztó Öko.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések
A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu
címen találja.

Műszaki tanácsadás
Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal
műszaki tanácsadónkhoz!

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen
tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e
a különböző felhasználásokra.

További információ
Az előzőekben felsorolt paraméterek csak
általános információként szolgálnak. Az
anyagok

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A
legfrissebb változatot itt találja meg:
www.illbruck.hu

tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u.3.
2040 Budaörs
Magyarország
T: +36 23 428 218
F: +36 23 428 219
info.hu@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.hu

2019-09

