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BOTAMENT® SB 78 WB

BOTAMENT® SB 78 S

Izolační páska k vaně

Ochranná páska

BOTAMENT® SB 78 WB je příčně elastická izolační páska
oboustranně kašírovaná textilním rounem, z jedné
strany opatřena proužkem butylové samolepicí vrstvy
pro použití v systémových skladbách s izolačními
hmotami BOTAMENT®. Izolační páska BOTAMENT®
SB 78 WB je vhodná pro použití na vanách.

BOTAMENT® SB 78 S je samolepicí páska, s dvojitou
tkaninou na ochranu hydroizolačních vrstev proti
proříznutí v zóně dilatačních spár ve vnitřním
i vnějším prostředí dle normy DIN 18534.

• vysoce elastická

• excelentní odolnost proti proříznutí

• přezkoušena pro mírné až vysoké zatížení

• samolepicí

• pro místnosti zatěžované vlhkostí

• vysoká pevnost

• vysoká pevnost

• zdvojená tkanina

• rychlá a jednoduchá xace

• velmi vysoká odolnost proti stárnutí

• velmi vysoká odolnost proti stárnutí
• vysoká chemická odolnost

Technická data SB 78 WB:

Materiálová základna

Balení

Tloušťka

Šířka

Hmotnost

Vodotěsnost
dle EN 1928

polyetylén kašírovaný textilním rounem
(20 mm široký proužek butylové
samolepicí vrstvy)

role 10 m

0,7 mm

120 mm

~ 60 g/m

> 1,5 bar

Materiálová základna

Balení

Tloušťka

Šířka

Hmotnost

Šířka okraje se švem

tkanina z vysokojakostního
polyamidu a aramidu

role 10 m

0,7 mm

50 mm

~ 29 g/m (s krycí fólií)
~ 20 g/m (bez krycí fólie)

5 mm

Technická data SB 78 S:

Stavební hmoty profesionálů

Montážní návod na rubové straně

Údaje v tomto prospektu byly vypracovány na základě našich dlouholetých znalostí, zkušeností a našeho nejlepšího vědomí. Jsou však nezávazné a vždy je nutné zohlednit podmínky v daném stavebnímu objektu, účel použití a specifické místní zatížení.
Vzhledem k trvalému vývoji našich produktů, dále nutnosti zohlednění vývoje zpracovatelských technik a používaných přístrojů, průběžně přizpůsobujeme naše technická doporučení. Obsah tohoto dokumentu odpovídá stavu vývoje a techniky k prosinci 2017.
Před využitím uvedených postupů, se prosím ujistěte, zda jsou i nadále aktuální. Stále platí nejnovější vydání technických listů, které lze uložit z naší internetové prezentace na www.botament.cz. Tento dokument ztrácí platnost nejpozději vydáním nové verze.

www.botament.cz

Botament® SB 78 WB & SB 78 S

Montážní návod
BOTAMENT® SB 78 WB

BOTAMENT® SB 78 S

Izolační páska k vaně

Ochranná páska

• řešení koutů bez pnutí

• samolepicí

při jednoduchém uložení

• použitelná na všechny pásky SB 78

• vykrývá pohyb vany

• tkanina z vysokojakostních polymerových vláken

• možná eliminace odchylek v úhlu stěn

• vysoká ochrana díky dvojité tkanině

• bezešvé provedení kolem vany

• mimořádná šíře ochranné části (40 mm)

• komfortní uložení vymezujícího profilu

do vytvořeného průhybu

1.

2.

Očistit okraj vany prostředkem neobsahujícím
rozpouštědla.

Sejmout ochrannou fólii z butylové vrstvy a následně
přilepit pásku bez bublin, či vrásek na okraj vany
(nepřerušovat na rozích).

4.

Případně (v závislosti na zaoblení vany):
vytvořit „kapsu“ pro získání koutu bez pnutí.

6.

5.

Před montáží vany přehnout izolační pásku vzhůru
a přitom vytvořit průhyb.

Následně nechat odborně osadit vanu.

Izolační pásku uložit do prováděné první vrstvy
hydroizolační hmoty.

8.

7.
Volitelné (při použití SB 78 S):
ochrannou pásku nalepit na izolační pásku předem.
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3.

Příklad: ukládání systémové izolační pásky SB 78
s nalepenou ochrannou páskou/opět do prováděné
první vrstvy hydroizolační hmoty.

9.
Příklad: izolační páska SB 78 WB s nalepenou
ochrannou páskou/překrytí hydroizolační hmotou
např. Botament® DF 9.

Údaje v tomto prospektu byly vypracovány na základě našich dlouholetých znalostí, zkušeností a našeho nejlepšího
vědomí. Jsou však nezávazné a vždy je nutné zohlednit podmínky v daném stavebnímu objektu, účel použití a specifické
místní zatížení. Vzhledem k trvalému vývoji našich produktů, dále nutnosti zohlednění vývoje zpracovatelských technik
a používaných přístrojů, průběžně přizpůsobujeme naše technická doporučení. Obsah tohoto dokumentu odpovídá
stavu vývoje a techniky k prosinci 2017. Před využitím uvedených postupů, se prosím ujistěte, zda jsou i nadále aktuální.
Stále platí nejnovější vydání technických listů, které lze uložit z naší internetové prezentace na www.botament.cz.
Tento dokument ztrácí platnost nejpozději vydáním nové verze.

