ELEMENTY
UZUPEŁNIAJĄCE :

Narożnik
wewnętrzny PL3

Narożnik
zewnętrzny PL3

Taśma progowa PL3 z
paskiem butylu

ZASTOSOWANIE:

Taśma RENOPLAST PL3 może być stosowana wewnątrz lub na zewnątrz budynków w szczególności na tarasach, balkonach
i loggiach. Służy do wzmacniania i uszczelniania przy wykonywaniu warstw hydroizolacji z zapraw uszczelniających w
miejscach krytycznych stanowiących połączenia powierzchni poziomych z pionowymi (cokoliki), połączenia pomiędzy
profilami okapowymi RENOPLAST i powierzchnią warstwy spadkowej (dociskowej), połączenia ze stolarką otworową
(taśma progowa) oraz w miejscach dylatacji.

WŁAŚCIWOŚCI:

- odporna na alkalia
- elastyczna
- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
- doskonała przyczepność z zaprawami uszczelniającymi

DANE TECHNICZNE:

SZEROKOŚĆ:

120 mm lub 160 mm (PL3) , 120 mm (Taśma progowa PL3)

DŁUGOŚĆ:

10 m lub 50 m

KOLORYSTYKA:

Szary z logo RENOPLAST

RODZAJ PODŁOŻA:

Podkłady cementowe, inne podłoża posiadające odpowiednią sztywność i nośność.

NARZĘDZIA:

Przymiar metrowy lub miara zwijana, nóż lub nożyczki, kielnia

MONTAŻ:

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się z dokumentacją techniczną (projekt, karty techniczne,
instrukcje i warunki stosowania etc.) Przed ułożeniem taśmy PL3 podłoże należy przygotować zgodnie z wytycznymi
producenta zaprawy uszczelniającej. Taśmę, przyciąć do żądanego wymiaru, następnie wtapiać w świeżo naniesionej na
podłoże zaprawie uszczelniającej. Po przyłożeniu wzdłużnie docisnąć np. małą kielnią tak, aby usunąć wszelkie
sfałdowania oraz pęcherze powietrza. Taśmy łączyć na zakład szerokości około 10 - 12 cm. W narożnikach stosować
prefabrykowane narożniki PL3 zewnętrzne lub narożniki PL3 wewnętrzne.
Miejscach połączeń ze stolarką otworową wykonaną z PVC oraz malowanego aluminium lub drewna, należy odtłuścić,
następnie przykleić taśmę progową PL3 przy pomocy paska butylu znajdującego się na taśmie i docisnąć, po czym
wywinąć taśmę, nanieść na podłoże mineralne zaprawę uszczelniająca i wtopić taśmę.

PRZYKŁAD
ZASTOSOWANIA:

1. Taśma PL3
2. Taśma progowa PL3
3. Narożnik zewnętrzny PL3

RENOPLAST Sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 14, 34-300 Żywiec
Tel. 33 863-78 89
NIP 553-23-28-471
biuro@renoplast.pl
www.renoplast.pl

Uwagi:
Wersja 26.07.2022. Wraz z wydaniem niniejszej „karty technicznej”, poprzednia karta traci ważność.
Powyższe informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastępują projektu technicznego. W przypadku użycia
w innych warunkach, wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia czy produkty Renoplast są właściwe do zastosowania w tych warunkach.
Do współpracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca się stosowanie materiałów sprawdzonych producentów. Odpowiedzialność Renoplast Sp. z o.o. co
do zakresu i rodzaju podanych informacji może dotyczyć jedynie roszczeń w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub niedbalstwa).
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Do stosowania z zaprawami uszczelniającymi na bazie
cementu na balkonach, tarasach i loggiach z posadzkami
z płyt na zaprawie klejowej

www.renoplast.pl

Taśma uszczelniająca

