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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

PRO BITUM-AL TAPE

PBA

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

PRO BITUM-AL TAPE, to najnowszej generacji, samoprzylepna taśma ochronno-
uszczelniająca szerokiego stosowania, odporna na wodę i warunki atmosferyczne. 
PRO BITUM-AL TAPE składa się z mieszaniny bitumów, modyfikowanych 
elastomerami typu SBS, oraz wzmacniającej, zewnętrznej warstwy aluminiowej. PRO 
BITUM-AL TAPE, jest szczególnie przydatny przy naprawach, ochronie i 
uszczelnieniach w przemyśle, dekarstwie, budownictwie, transporcie, oraz 
zastosowaniach codziennych jak prace hobbystyczne, rzemiosło, majsterkowanie, itp.

Spoiwo: Bitum modyfikowany elastomerami typu SBS
Grubość: 1,5 mm
Ciężar: 1,5 kg/m²
Pokrycie wierzchnie: aluminium
Odporność termiczna: -40°C / +80°C
Warstwa spodnia: folia
Klejenie: Natychmiastowe
Przechowywanie +5°C to +25°C
Żywotność: >12 lat
Naprężenie zrywające (EN 12311-1)
- podłużne: 260 N/5cm
- poprzeczne: 300 N/5cm
Rozciągliwość (EN 12311-1)
- podłużna: 10%
- poprzeczna:20%
Elastyczność w niskiej temperaturze (EN 1109): -24°C
Odporność termiczna: -40°C / +80°C
Temperatura otoczenia podczas nakładania: 0°C / +35°C
Temperatura podłoża podczas nakładania: +5°C / +70°C
Temperatura produktu: +10°C / +40°C

●Ochrona antykorozyjna metali, np. w miejscach, gdzie doszło do uszkodzenia lub 
osłabienia warstwy antykorozyjnej (zgrzewy, szwy spawalnicze, połączenia nitowe i 
śrubowe).
●Wodochronne uszczelnienia naroży wewnętrznych ścian i styków ścian z posadzką 
(zwłaszcza w pomieszczeniach sanitarnych, np. przy montażu brodzików 
prysznicowych).
●Uszczelnianie naroży tarasów w kombinacji z płytkami ceramicznymi, betonem, 
szkłem, poliwęglanem.
●Naprawa beczek, zbiorników, silosów, kontenerów, doniczek ogrodowych.
●Izolacja szkieletowych konstrukcji drewnianych (szklarnie, werandy, altany, 
architektura ogrodowa.
●Uszczelnianie parapetów zewnętrznych, rynien, rur spustowych, kadłubów łodzi, 
przyczep campingowych.
●Uszczelnianie połączeń blachy profilowanej (także aluminiowej i miedzianej), 
konstrukcji stalowych (np. panelowe płyty warstwowe, w tym: akustyczne, osłonowe, 
termoizolacyjne) oraz wszelkich innych pokryć dachowych (zwłaszcza w narożach, na 
stykach różnych materiałów i tym podobnych miejscach narażonych na przeciekanie 
wody).
●Zastępuje lub uzupełnia obróbki blacharskie: obróbki okien dachowych, lukarn, 
kominów spalinowych i wentylacyjnych, świetlików, włazów, okapów, rynien 
koszowych, krawędzi dachów, balkonów, tarasów, ogniomurów itp.
●Uszczelnianie szwów i innych newralgicznych miejsc narażonych na wodę, w 
połączeniach pokryć dekarskich z papy, gontów bitumicznych, płyt bitumicznych.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                 Nazwa                                Opakowanie                       Rodzaj
PBA150           PRO BITUM-AL. TAPE       Rolka 1,5mm/150mm/10mb           Taśmy
      

NAJNOWSZEJ GENERACJI
TAŚMA

OCHRONNO-USZCZELNIAJĄCA
Natychmiastowa przyczepność do wielu podłoży

Nie wymaga specjalistycznych narzędzi - nakładana na zimno

Wysoce odporna na działanie czynników atmosferycznych
Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych

Samouszczelniająca w wypadku przedziurawienia czy przecięcia 
Odporność termiczna od - 40ºC do + 80ºC

PRO
BITUM-AL

 tape


