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WAŻNE: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zastępują wszystkie poprzednie drukowane wersje i są uważane za poprawne  
i wiarygodne. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje należy skontaktować się z działem handlowym firmy CETCO.  
Firma CETCO nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty uzyskane w wyniku stosowania tego produktu.  
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SS80 SEAMTAPE
JEDNOSTRONNA TAŚMA BUTYLOWA O DUŻEJ PRZYCZEPNOŚCI

OPIS
SS80 SEAMTAPE to uniwersalna syntetyczna 
taśma uszczelniająca na bazie kauczuku bu-
tylowego, laminowana folią poliestrową.

ZASTOSOWANIA
Taśma SS80 SEAMTAPE jest przeznaczona 
do łączenia i uszczelniania różnego rodzaju 
materiałów budowlanych, w szczególności 
mat hydroizolacyjnych VOLTEX DS, VOLTEX 
DSCR, SWELLTITE i ULTRASEAL XP instalo-
wanych na zasypywanych ścianach betono-
wych oraz membran przeciwwilgociowych 
VOLSHEET DPM i VOLSHEET MB.
Dzięki dużej przyczepności taśma SS80 
SEAMTAPE jest łatwa w użyciu, umożliwia 
dokładane uszczelnienie powierzchni, nie po-
woduje zabrudzeń oraz pozwala ograniczyć 
ilość odpadów.

Produkt SS80 SEAMTAPE jest elastyczny, 
dzięki czemu doskonale dopasowuje się do 
kształtu uszczelnianej powierzchni i zapew-
nia dobrą przyczepność do różnego rodzaju 
podłoży. Taśma SS80 SEAMTAPE charakte-
ryzuje się dobrą odpornością na promienio-
wanie UV i zachowuje elastyczność przez 
cały okres przydatności do użycia.

INSTALACJA
Zastosowanie: Produkt SS80 SEAMTAPE 
należy przyklejać do uszczelnianej powierzch-
ni membrany bezpośrednio z rolki równocze-
śnie dociskając dokładnie taśmę na całej jej 
długości, aby zapewnić dobrą przyczepność 
początkową do powierzchni.
 
Ograniczenia: Zakres temperatur stosowa-
nia: +5°C do +40°C (uszczelniana powierzch-
nia musi być sucha oraz wolna od szronu 
w warunkach niskiej temperatury).

PAKOWANIE
Barwa: biała.
Produkt jest dostępny w rolkach o wymiarach 
80 mm x 35 m. Opakowanie zawiera 4 rolki 
(140 m).

Okres i warunki przechowywania: 24 
miesiące (produkt należy przechowywać 
w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i su-
chym pomieszczeniu).

AKTUALIZACJA: SIERPIEŃ 2015

DANE TECHNICZNE
WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTKA WARTOŚĆ NOMINALNA METODA BADANIA
Wytrzymałość dynamiczna na ścinanie N/cm² 10 M15
Wytrzymałość na odrywanie pod kątem 90° N/cm 9 M48
Wytrzymałość na odrywanie pod kątem 180° N/cm 10 M41
Ciężar właściwy N/m³ 1,6 M6
Przepuszczalność pary wodnej g/m² 0,15 ISO9932 / BS ISO 15106
Zakres temperatur użytkowych °C –40 to +90

M = Metoda badania wskazana przez producenta


