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Obszary stosowania 

Do uszczelniania szczelin rucho-
mych i dylatacyjnych pod okładzi-
nami z płytek ceramicznych ukła-
danymi metodą cienkowarstwową 
w połączeniu z powłokami hydro-
izolacyjnymi Multi-Baudicht 2K, 
Flüssige Folie, Elastoschlämme 
1K/2K i Flexschlämme 2K w na-
stępujących obszarach: 

 Pomieszczenia wilgotne  
i mokre 

 Balkony i tarasy 

 Do zastosowań wewnętrznych  
i zewnętrznych. 

Klasy wilgotności: A01, A02, B0, B, 
A1, A2, B, C. 

Właściwości produktu 

Fugenband VF 120 przekrywa  
i uszczelnia szczeliny ruchome  
i rozdzielające. Bezpiecznie prze-
noszone są ruchy do 10 mm. 
Szczelina pozostaje trwale 
uszczelniona także przy wyżej 
określonych ruchach.  

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, 
na ścianach używając np. Multi-
spachtel). 

Należy przestrzegać aktualnych 
Instrukcji Technicznych dotyczą-
cych zastosowanych materiałów 
uszczelniających. 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 5071 - 5077 

Fugenband VF 120 
Wysokiej jakości taśma uszczelniająca zgodna z Instrukcją 
ZDB „Uszczelnienia zespolone z podłożem”. 
Wykonana z polipropylenowej włókniny, elastycznej  
poprzecznie i stabilnej podłużnie, pokrytej elastomerem 
termoplastycznym (TPE). 

Dane techniczne produktu 

Skład nośnika: włóknina polipropylenowa,  
od góry i od dołu 

Skład powłoki: elastyczny, odporny na starzenie  
elastomer termoplastyczny 

Grubość: ok. 0,7 mm 
Szerokość łącznie: 120 mm 
Kolor: niebieski 
Ciężar materiału: ok. 43 g/m 
 
Parametry fizyczne 
Ciśnienie rozrywające:       maks. 2 bar 
Maksymalna siłą rozciągająca  
podłużnie: 104 N/15 mm (DIN 527-3) 
Maksymalna siłą rozciągająca  
poprzecznie: 23 N/15 mm (DIN 527-3) 
Wydłużenie przy rozerwaniu 
podłużne: 70 % (DIN 527-3) 
Wydłużenie przy rozerwaniu 
poprzeczne: 335 % (DIN 527-3) 
Wodoszczelność: > 1,5 bar (DIN EN 1928) 
Odporność na promieniowanie 
UV: min. 500 godz. (DIN EN ISO 4892-2) 
Odporność termiczna: -30 °C / +90 °C 
 
Odporność chemiczna po 7 dniach przechowywania w temperaturze 
pokojowej, w następujących chemikaliach: 
kwas solny 3% 
kwas siarkowy 35% 
kwas cytrynowy 100 g/l 
kwas mlekowy 5% 
ług potasowy 20% 
podchloryn sodowy 0,3 g/l 
woda morska 20 g/l 
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Sposób stosowania 

Fugenband VF 120 przykleja się 
za pomocą elastycznych szlamów 
lub mas uszczelniających do 
wszystkich powszechnie stosowa-
nych w budownictwie podłoży mi-
neralnych. Taśmy wtapia się  
w pierwszą warstwę szlamu. Naj-
pierw nakłada się materiał 
uszczelniający na podłoże. Potem 
układa się taśmę i wtapia w pierw-
szą warstwę materiału uszczelnia-
jącego. W narożnikach wbuduje 
się z zakładami narożniki we-
wnętrzne (Innenecke VF) i ze-
wnętrzne (Außenecke VF). 
W miejscach przejść rur można 
zastosować kołnierze Wandmans-
chette VF lub kształtki przygoto-
wane z taśmy Fugenband VF 500. 
 
W zależności od zastosowanego 
produktu uszczelniającego na całej 
powierzchni nakłada się drugą  
i trzecią warstwę. 
 
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. 
 
 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
-  Fugenband VF 120, art. 5071, 

szer. 120 mm, rolka 10 m 
-  Fugenband VF 120, art. 5072, 

szer. 120 mm, rolka 50 m 
-  Fugenband VF 500, art. 5075, 

szer. 500 mm, rolka 10 m 
-  Außenecke VF, art. 5073, 

25 szt. w kartonie 
-  Innenecke VF, art. 5074, 

25 szt. w kartonie 
-  Wandmanschette VF, art. 5077, 

25 szt. w kartonie 
 
Zużycie: 
Wg potrzeb 
 
Składowanie: 
W oryginalnym kartonie, w miejscu 
suchym i chłodnym czas składo-
wania jest praktycznie nie ograni-
czony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

 


