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Продукт 
Уплътнителна лента. За водоустойчиво 
уплътнение на  2D ръбове и 3D ъгли между 
стените и пода в бани и душ кабини. 

 
Приложение 
Уплътнителните ленти Soudatape ST, IC и OC са 
част от водоустойчивата уплътнителна система 
на Soudal и се използват в комбинация с еластична 
течна мембрана като Soudagum LM или 
еластично водоустойчиво покритие като 
Soudaproof FX. Продуктът е предназначен за 
уплътняване на ръбове и ъгли в бани и душ 
кабини. Той може да бъде използван 
хоризонтално и вертикално. Може да бъде 
използван в басейни, мазета, тераси и шахти. 
. 

 
Предимства 

• Постоянно уплътнение в комбинация с 
подходяща водоустойчива мембрана на 
Soudal. 

• За вътрешна и външна употреба, 
вертикално и хоризонтално. 

• Постоянно еластично при ниски и 
високи температури. 

• Максимално разтягане: 70 % напречно и 300 

       % по протежение 

• Устойчива на алкални смеси. 

• Устойчива на сол. 

• Устойчива на няколко вида киселини и 
типичните химикали използвани в банята. 

• Химическа устойчивост  
Химическа устойчивост след 7 дни при стайна 
температура  
 
Солна киселина 3%,                 +  
Сярна киселина  35%,                 + 
 Лимонена киселина 100 g/L,     + 
Млечна киселина 5%                  + 
Калиев хидроксид 3%                  +  
Калиев хидроксид 20%,     +  
Натриев хипохлорит 0,3 g/L     + 
 Физиологичен разтвор 20 g/L     + 
 
Описание 

Soudatape ST, IC и OC са постоянно еластични 
уплътнители ленти, съставени от TPE мембрана 
в средата между 2  алкално устойчиви 
полипропиленови слоя. Продуктът осигурява 
водоустойчиво уплътнение на ъгли и ръбове.  
 
 
Нанасяне  
1. Подготовка на повърхността  
•Повърхността първо трябва да бъде покрита с 
първия слой от мембрана на Soudal  
2. Нанасяне 

• Натиснете силно Soudatape PD с нейната 
полипропиленова част към пресния 
материал и оставете да изсъхне.   

• След като първия слой се е втвърдил, 
нанесете слой мембрана (вижте в 
техническите листи на отделните продукти  

• Положете лентите и елементите по ъглите, 
така че да се застъпят.   

 

 
Техническа информация 
Пълна широчина 120 mm 
Тегло 364 g/m² +/-75 g/m² 
Дебелина 0,66 mm +/- 0,1 mm 
Издръжливост на напън: 2 bar ≥ 1,5 bar 
Устойчивост на озон (DIN 53509, part 1, ISO 1431-1) устойчива 
Устойчива на водно налягане  (1.5 bar) устойчива за  24 часа 
Устойчивост на UV (≥500 h) устойчивост 
Температурна устойчивост  -30°C / +90°C 
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Вид 
Soudatape ST, IC и OC: бяла лента с лого 
Soudal. 
Soudatape ST : 10m ролка , широчина120mm. 
Soudatape IC :, широчина 150mm, дължина 
2x105 mm 
Soudatape OC : широчина 150 mm, дължина 
2x120 mm 

 
Разходна норма 

1 м от Soudatape ST на метър ръб. 
1 Soudatape IC или OC за ъгъл, с 50 мм 
застъпване на  Soudatape ST. 

Опаковка 
Soudatape ST: 10 m в кутия 
Soudatape IC: 2 в плик. 
Soudatape OC: 2 в плик 
 
Съхранение/ срок на годност 
Продукта се съхранява в сухо и добре проветриво 
помещение, при температури между +5°C и +30°C. 
Предпазвайте от повреди, влага, измръзване и 
директна слънчева светлина 
Здраве & безопасност  
Няма конкретни инструкции . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са 
представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни 
приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените 
резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове за съвместимост. 


