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FDB        
Extra flexibilis hajlaterősitő szalag 
  

 
 

MŰSZAKI ADATOK 

Szélesség:   120 mm  
Szalaghossz egy tekercsben: FDB – 50 m 
     

 

TULAJDONSÁGOK 

A kerámia és természetes kővel való tapadást fokozó 
réteggel és expanzív sávval rendelkező rugalmas 
tömítőszalag a mérsékelten mozgó ill. összekötő  hézagok 
tágulás-feszültségmentes és vízszigetelő tömítéséhez                
a padlókon és falakon. 

 

FELHASZNÁLÁS 

Rugalmas szalagtömítés a mozgó ill. összekötő  hézagok 
vízszigetelő és tágulás-feszültségmentes tömítéséhez. Falon 
és padlón eredményesen egyaránt alkalmazható.                  

 

ÖSSZETÉTEL ÉS MINŐSÉG 

Az anyag minősége rendszeresen van ellenőrizve                 
a vonatkozó szabványokban előírtak szerint.  

 

FELDOLGOZÁS 

A tömítőszalag tekercséből a kellő hosszban tekerje le           
a szalagot. Helyezze a még friss, folyékony vízszigetelésbe 
úgy, hogy a végei min. 5 cm -el fegyjék át egymást. A szalag 
egyenetlenségeit, deformálódásait kőműveskanállal lehet 
nyomogatással helyreigazítani. Azután újra a vízszigetelést 
kell rávinni a kezelt felületre 2-3  lépésben (rétegben) úgy, 
hogy a tömítőszalagot a szigetelőanyag teljesen befedje.  
Az alap és környezet +5°C alatti és 30°C feletti 
hőmérsékleténél az anyagot alkalmazni tilos. 
A frissen alkalmazott épitkezési szerkezetet fagytól, esőtől, 
huzattól, közvetlen napsütéstől, gyors kiszáradástól ill. az 
időjárásnak más kedvezőtlen befolyásaitól óvni kell. 
 

RAKTÁROZÁS ÉS CSOMAGOLÁS 

A szalag 50 m -es tekercsekbe van csomagolva és szállítva.    
 

MEGJEGYZÉS 

Az idézett tájékoztatás sok vizsgálatból és gyakorlati 
felhasználásból eredő tapasztalaton alapul. A műszaki adatai 
 
az alapfeltételeknél (20°C hőfok, 60% légnedv.) érvényesek. 
Ezek azonban az építkezésen eltérőek lehetnek és ezért                  

a tényleges helyzetet kel figyelembe venni az anyagok 
tulajdonságainak és időtényezők befolyásolása miatt.           
Az ajánlások és specifikációk nem mindig foglalhatják 
magába a felhasználás helyén keletkezhető minden 
lehetőséget. Azért ajánlatos - az eltérő körülményeknél -  
elvégezni saját próbát, illetve igénybe venni a műszaki-
tanácsadási segítségünket.  
A gyártó fenntartja jogát a műszaki kutatás eredményeiből 
eredő változtatásokra.  
Az új műszaki adatlap kiadásával a korábbi adatlapok 

kiadványai hatályukat vesztik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Műszaki adatlap kiadója:  
quick – mix k.s.  
Vinohradská 82  
618 00 Brno, CZ  
Tel.: +420 515 500 819  
Fax: +420 548 216 657  
www.quick-mix.cz  
Info@quick-mix.cz 
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