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Obszary stosowania 

Do szybkiego uszczelniania szcze-
lin ruchomych i dylatacyjnych pod 
okładzinami z płytek ceramicznych 
układanymi metodą cienkowar-
stwową w połączeniu z powłokami 
uszczelniającymi Flüssige Folie  
i Elastoschlämme 1K/2K w zwy-
kłych zastosowaniach w mieszka-
niach. 
 
Właściwości produktu 

Fugenband SK 10 przekrywa  
i uszczelnia szczeliny ruchome  
i rozdzielające w pomieszczeniach 
sanitarnych, kuchniach i łazience. 
Bezpiecznie przenoszone są ruchy 
oraz zapewniona jest trwała 
szczelność  
 
Klasy wilgotności: 0, A01, A02  
i B0. 
 
Podłoże 

Podłoże musi być czyste i mocne  
a także wolne od olejów, tłuszczów  
i środków antyadhezyjnych do sza-
lunków. 
Wymaga się aby podłoże było pła-
skie a spoiny muszą być wypełnio-
ne. Należy usunąć resztki zapraw. 
Narożniki i ostre krawędzie zała-
mać lub sfazować. Usunąć gniaz-
da żwirowe. Wyraźne nierówności 
wyrównać lub wypełnić (na po-
sadzkach używając np. Multiplan 

2/30, na ścianach używając np. 
Multispachtel). 
Należy przestrzegać aktualnych 
Instrukcji Technicznych dotyczą-
cych zastosowanych materiałów 
uszczelniających. 
Mocno nasiąkliwe i piaszczące 
podłoża należy najpierw odkurzyć  
i zagruntować preparatem tworzą-
cym błonę Optiplan Grund. 
 
Sposób stosowania 

Fugenband SK 10 przykleja się 
bezpośrednio do wszystkich po-
wszechnie spotykanych w budow-
nictwie podłoży mineralnych i pod-
łoży nienasiąkliwych. Następnie 
nanosi się pierwszą warstwę 
uszczelniającą Flüssige Folie lub 
Elastoschlämme. 
W narożnikach taśmę należy od-
powiednio naciąć i kleić z odpo-
wiednimi zakładami. 
W zależności od zastosowanego 
produktu uszczelniającego na całej 
powierzchni nakłada się drugą  
i trzecią warstwę tego materiału. 

Wskazówki  

Dopuszczalne temperatury stoso-
wania są uzależnione od właści-
wości zastosowanych produktów 
uszczelniających, jednak w żad-
nym wypadku nie powinny być niż-
sze od +5°C. 
Podczas wbudowywaniu taśmy 
Fugenband z użyciem szpachli na-
leży prowadzić szpachlę wyłącznie 
poprzecznie do taśmy. Nie ucinać 
przedmiotami o ostrych krawę-
dziach. 
 
Narzędzia, czyszczenie 

Do przycinania: 
Nożyce lub nóż 
Do uszczelniania: 
W zależności od stosowanego 
produktu wałek, pędzel, szpachla. 
Narzędzia należy czyścić w stanie 
świeżym wodą. 
 
 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 5017 

Fugenband SK 10 
Bardzo elastyczna, samoprzylepna taśma uszczel-
niająca z kauczuku butylowego na włókninie poli-
propylenowej 

Dane techniczne produktu

Grubość: ok. 0,85 mm 
Szerokość   łącznie: 100 mm 
Kolor: biały/szary 
Ciężar materiału: ok. 72 g/m 
Odporność termiczna: -35°C / +70°C 
Wodoszczelność: ok. 0,2 bar 
Wydłużenie przy rozerwaniu: 
   podłużne: ok. 55% 
   poprzeczne: ok. 81% 
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Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Fugenband SK 10 
nr art. 5017 – rolka 25 m  
w kartonie 
Zużycie: 
Fugenband SK 10 - 1 m/m. 
 
Składowanie: 
W oryginalnym kartonie, w miejscu 
suchym i chłodnym czas składo-
wania jest praktycznie nie ograni-
czony. 
 
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. 


