HYDROIZOLACJE

ATLAS HYDROBAND
taśma uszczelniająca i zestaw łazienkowy
 elastyczny
 ekstremalnie trwały
 podwójna flizelina zwiększająca przyczepność
 przetłoczenie w taśmie ułatwiające montaż
 uszczelnianie narożników ścian i podłóg oraz dylatacji
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ZESTAW

Przeznaczenie

Właściwości taśmy uszczelniającej

Zabezpiecza podłoża przed wnikaniem wody i wilgoci – wraz z UNI-GRUNTEM
i hydroizolacjami podpłytkowymi ATLAS WODER E, ATLAS WODER W, ATLAS
WODER DUO lub ATLAS WODER S.
Stanowi kompletny ZESTAW ŁAZIENKOWY do uszczelnienia brodzika – w jego
skład wchodzą:
• 7 mb taśmy uszczelniającej ATLAS HYDROBAND – taśma o szerokości 120 mm
(pas środkowy – 70 mm, perforowane pasy boczne – 25 mm) – do krawędzi
ścian i podkładów podłogowych oraz do przerw dylatacyjnych,
• 1 narożnik uszczelniający ATLAS HYDROBAND – element uformowany z taśmy
uszczelniającej – do wewnętrznych naroży pomieszczeń,
• 2 kołnierze ścienne 120 x 120 mm – elastyczne mankiety do uszczelniania
przejścia rurowego w ścianie.
Zwiększa szczelność wokół miejsc, w których użycie tylko hydroizolacji
typu ATLAS WODER nie jest wystarczającym środkiem ochronnym przez
wilgocią – naroży pomieszczeń mokrych i wilgotnych, styków ścian z podłogą,
wzdłuż przebiegu dylatacji.
Chroni podłoża przed wilgocią powstającą wewnątrz budynków – tynki i wylewki w pomieszczeniach mokrych (łazienkach, łaźniach, natryskach, kuchniach,
myjniach), zwłaszcza w strefach mokrych tych pomieszczeń – wokół kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewów itp.
Chroni podłoża przed wilgocią wytwarzaną na zewnątrz – balkony i tarasy,
ściany piwnic itp.
Zalecany jest do ochrony elementów szczególnie narażonych na zniszczenie
w kontakcie z wilgocią – wyrobów gipsowych (płyt i tynków) i anhydrytowych,
betonu komórkowego.

Specjalne przetłoczenie w części uszczelniającej – ułatwia ono wywinięcie
taśmy na powierzchnię ściany.
Zwiększona przyczepność do hydroizolacji – warstwa uszczelniająca taśmy
powleczona jest dwustronnie włókniną poliestrową.
Wysoka wytrzymałość na rozerwanie – siatka wykonana jest z ekstremalnie
odpornej na rozerwanie dzianiny poliestrowej, natomiast warstwa uszczelniająca
jest wykonana z wysokoodpornego termoplastycznego elastomeru.
Elastyczność – zachowuje wodoszczelność nawet przy znacznych odkształceniach, dzięki czemu jest idealnym uszczelnieniem połączeń dwóch stykających
się ze sobą, ale pracujących odmiennie elementów konstrukcyjnych, np. krawędzi
ściany i podłogi.

Dane techniczne
Taśmę i narożniki uszczelniające stanowi siatka wykonana z ażurowej dzianiny
poliestrowej powleczona termoplastycznym elastomerem, na którym nałożona
jest dwustronnie włóknina poliestrowa.

Masa powierzchniowa
Grubość całkowita
Max. ciśnienie
Max. naprężenie
przy rozciąganiu wzdłuż
Wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż

Rodzaj uszczelnianych podłoży – mineralne, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, cementowe i anhydrytowe podkłady podłogowe, elementy betonowe,
żelbetowe i murowane z cegieł, pustaków, bloczków, płyty g-k itp.

ok. 570 g/m2
≥ 0,98 mm
3,30 bar
>10,0 MPa
>25%

Odporność na działanie ozonu
(DIN 53509 część 1, ISO 1434-1)

odporna

Odporność na ciśnienie wody (1,5 bar)

odporna

Odporność na promieniowanie UV (200 h)
Odporność na temperaturę

odporna
od -30 °C do +90 °C

Wymagania techniczne
Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-6187/2010. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 15-6187/2011/2 z dnia 15.04.2011. Wyrób posiada Certyfikat
Zakładowej Kontroli produkcji ITB-0474/Z.
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Ważne informacje dodatkowe

Przygotowanie podłoża

• Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do
usunięcia resztki związanej masy zmywa się środkiem do usuwania pozostałości po wyrobach opartych na dyspersjach polimerowych ATLAS SZOP 2000.
• Przy użyciu folii ATLAS WODER E lub ATLAS WODER W należy chronić oczy
i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.
Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
• ATLAS WODER DUO i ATLAS WODER S – preparat drażniący. Zawiera cement.
Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia
oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi.
Nie wdychać pyłu. Ze względu na postać suchego składnika – pył – może on mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Zanieczyszczone oczy przemyć
natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią
odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Podłoże pod hydroizolacje ATLAS WODER S, ATLAS WODER E, WODER W lub
WODER DUO powinno być przygotowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w ich
Kartach Technicznych. Powinno być czyste, wolne od pyłu, mleczka wapiennego
i innych zanieczyszczeń.

Uszczelnianie
Miejsca przeznaczone do zamontowania akcesoriów należy pokryć hydroizolacją
ATLAS WODER S, WODER E, WODER W lub WODER DUO. Akcesoria należy wtopić bezpośrednio po jej naniesieniu. Po wykonaniu zabezpieczenia wszystkich
newralgicznych miejsc, powierzchnię taśm i akcesoriów oraz całą uszczelnianą
powierzchnię pokrywamy tą samą masą hydroizolacyjną, która użyta była do
wykonania pierwszej warstwy.
Masę nakładamy w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę zawsze nanosi się
pędzlem lub wałkiem malarskim, drugą za pomocą pacy stalowej, pędzla lub
wałka malarskiego. Nanoszenie drugiej warstwy można rozpocząć po całkowitym
wyschnięciu pierwszej (po ok. 3 godzinach w przypadku hydroizolacji ATLAS
WODER E, WODER W i WODER DUO, po całkowitym stwardnieniu w przypadku
ATLAS WODER S).

HYDROIZOLACJE

Montowanie akcesoriów

Opakowania
Taśma uszczelniająca: rolka 50 m
Zestaw Łazienkowy zawiera:
• taśmę uszczelniającą – 7 mb,
• narożnik wewnętrzny szary – 1 sztukę,
• kołnierz ścienny 120 x 120 mm – 2 sztuki.
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania
wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.
Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
Data aktualizacji: 2012-01-13
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