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Obszary stosowania 

Uszczelnianie szczelin dylatacyj-
nych w budynkach. Zasadnicze 
obszary zastosowań to podziemne 
elementy budowli takich jak bu-
dynki mieszkalne, garaże pod-
ziemne i tunele. 

Właściwości produktu 

Remmers Fugenband mostkuje 
i uszczelnia szczeliny dylatacyjne 
w budowlach. Bezpiecznie przej-
mowane są ruchy do 10 mm. 
Szczelina pozostaje szczelnie za-
mknięta nawet przy tak określo-
nych przemieszczeniach. 

Podłoże 

Podłoże musi być czyste i mocne 
oraz wolne od olejów, tłuszczów  
i środków ułatwiających rozszafo-
wanie. Dopuszczalne są po-
wierzchnie matowo wilgotne, mo-
kre z połyskiem należy wysuszyć. 
Podłoże musi być wyrównane  
i spoiny muszą być wypełnione. 
Wystające elementy i resztki za-
praw należy usunąć. Narożniki  
i krawędzie, szczególnie na pły-
tach fundamentowych i wsporni-
kowych, należy załamać lub sfa-
zować. Wyraźnie widoczne nie-
równości lub gniazda żwirowe na-
leży wyrównać lub wypełnić za-
prawą Dichtspachtel. 

 

Sposób stosowania 

Taśma Remmers Fugenband mo-
że być klejona na wszelkich po-
wszechnie spotykanych w budow-
nictwie podłożach mineralnych  
z użyciem szlamów firmy Rem-
mers: Elastoschlämme 1K, 
Flexschlämme 2K oraz Multi-
Baudicht 2K. Do klejenia można 
także używać produktów KMB 
Remmers (masy bitumiczne mody-
fikowane tworzywami sztucznymi).  
W przypadku stosowania wymie-

nionych materiałów klejących pod-
łoże może być matowo wilgotne 
lub suche.  
Taśma Remmers Fugenband mo-
że być również klejona z użyciem 
żywic epoksydowych Remmers  
(w razie potrzeby z dodatkiem za-
gęstnika Stellmittel) na suchych 
podłożach mineralnych. Taki spo-
sób klejenia jest zalecany zwłasz-
cza przy negatywnym ciśnieniu 
wody. Po zamocowaniu taśmy, 
powierzchnię klejenia należy ob-
sypać piaskiem kwarcowym  
o uziarnieniu 0,1-0,4 mm.  

Dane techniczne produktu 

Typ Nr art. Szer. mm Długość m 

B 200 4813 200 30 

B 300 4812 300 30 

B 200/E 
z 2 końcówkami 

4817 200 6 

 
Grubość: 1,0 + 0,3 mm 
Kolor: niebieski 
Wydłużenie przy zerwaniu: podłużne:  > 400% 
 poprzeczne: > 350% 
 
Ciężar materiału 
B 200/B 200 E: 137,0 g/mb 
B 300: 205,5 g/mb 
Odporność na roztwory soli: odporna 
na rozcieńczone kwasy: odporna 
na rozcieńczone zasady: odporna 
na promieniowanie UV: odporna 
na olej napędowy: słabo odporna 
na benzynę słabo odporna 
na związki aromatyczne: nieodporna 
Zakres temperatur stosowania: -30 / +90 °C 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 4812/4813/4817 

Fugenband B 200; 
B 300; B 200/E 
Taśma do uszczelniania dylatacji, z kauczuku syn-
tetycznego (NBR), z wwulkanizowanymi z boków 
pasmami tkaniny poliestrowej odpornej na działa-
nie alkaliów. 
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W przypadku uszczelniania piono-
wych szczelin taśmę Remmers 
Fugenband należy doprowadzić do 
betonowego fundamentu.  
Na końcach (z wyjątkiem taśm  
B 200/E) i w narożnikach lub  
w miejscach krzyżowania się nale-
ży utworzyć odpowiednie połącze-
nia  za pomocą kleju Remmers 
Fugenbandkleber. 
Taśma dylatacyjna musi wycho-
dzić na co najmniej 10 cm na płytę 
fundamentową. 
Taśmę przed przyklejeniem należy 
odpowiednio uciąć, przewidując 
zakładki o szerokości 5,0 cm na 
sklejanych końcach. Klejone po-
wierzchnie muszą być czyste i su-
che. Klej nanieść na obydwie skle-
jane powierzchnie, równomiernie, 
cienko i na całą powierzchnię. Po 
około 5-10 minutach sklejane czę-
ści ścisnąć ze sobą i pozostawić 
ściśnięte na około 15 minut. 

Kontynuacja prac 

Po związaniu zastosowanego kleju 
nakłada się hydroizolację ze-
wnętrzną w systemie Remmers-
Kiesol. Wg DIN 18195 część 10 
taśmę uszczelniającą należy przy-
kryć matą ochronno-drenującą 
Remmers DS-Systemschutz. 

Wskazówki 

Dopuszczalne temperatury stoso-
wania zależne są od właściwości 
produktu użytego do klejenia, jed-
nak w żadnym wypadku nie po-
winny być niższe niż +5 °C. 

Narzędzia, czyszczenie 

Nożyce, nóż, szpachla, kielnia. 
W przypadku stosowania szlamów 
Remmers lub mas bitumiczno-
polimerowych Remmers narzędzia 
należy przed związaniem kleju 
umyć wodą. Wyschnięte bitumy 
usunąć za pomocą rozcieńczalnika  
V 100. W przypadku stosowania 
żywicy epoksydowej Remmers na-

rzędzia czyści się rozcieńczalni-
kiem Verdünnung V 101. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Rolki po 30 m w kartonie. 
200/E – odcinki 6 m 

Zużycie: 
Kleje 
Remmers Elastoschlämme 1K 
ok. 0,4 kg/m 
Remmers Flexschlämme 2K 
ok. 0,4 kg/m 
Remmers Multi-Baudicht 2K 
ok. 0,5 kg/m 
systemy KMB Remmers (masy bi-
tumiczno-polimerowe)  
ok. 0,8 kg/m względnie 0,8 l/m 
żywica epoksydowa Remmers  
ok. 0,4 kg/m 
Remmers Fugenband 
1 m/m 
Remmers Fugenband na elementy 
końcowe – według potrzeb. 

Składowanie: 
W oryginalnych kartonach, w miej-
scu chłodnym i suchym okres 
składowania jest praktycznie nieo-
graniczony. 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. 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 pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 

tracą swoją ważność. 
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