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MŰSZAKI ADATLAP

RASCOtight duzzadó szalag

A RASCOtight vulkanizált elasztomerből készült vízszigetelő szalag, 
mely vízzel történő érintkezésekor megduzzad.

ALKALMAZÁSA
A RASCOtight duzzadó szalag a magas- és mélyépítés terén keletkező 
különféle munkahézagok vízbetörés, szivárgás elleni megelőző szigete-
lésére alkalmas – főként egyéb rendszerek mellett használatos kiegészítő 
– megoldásként.

TULAJDONSÁGOK
 Vízzel történő érintkezésekor megduzzad
 Folyamatos visszaduzzadásra képes
 Nagyon egyszerű alkalmazás
 Nem nedvszívó

MŰSZAKI  /  F IZ IKAI  ADATOK

Méret  20 mm széles
3 mm vastag

Szín sárga
Fizikai állapot kemény gumiszerű
Vegyi alapanyag vulkanizált elasztomer
Javasolt max. víznyomás 1 bar nyomásig
A duzzadás mértéke és gyorsasága           a duzzadás kb. 6 óra múltán kezdődik
(szabadon duzzadás ivóvízben) kb. 30% 1 nap múlva

kb. 100% 7 nap múlva
Teljes duzzadás kb. 60 nap múlva

Max. duzzadási nyomás ≤ 10 bar
Eltarthatóság 12 hónap eredeti csomagolásban, száraz környezetben
Veszélyességi osztály nem veszélyes 
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Termékeink használatával és beépítésével kapcsolatos leírások jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. A termékek használata ill. 
beszerelése során az adott helyszín speciális körülményeinek megfelelően kell eljárni. A legaktuálisabb műszaki adatlap letölthető a
www.rascor.com oldalról.
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SZÁLLÍTÁS

RASCOtight duzzadó szalag Cikkszám: 1107.1111.001 100 m/doboz

Kiegészítő anyagok

RASCOtight duzzadó paszta Cikkszám: 1107.9101.001            6 db/csomag
RASCObond rögzítő ragasztó Cikkszám: 1109.2101.001            12 db/csomag 

ALKALMAZÁS
Rögzítés ragasztóval:
A vízre duzzadó szalagot RASCObond ragasztóval rögzítse teljes felüle-
tén a tiszta, lehetőleg egyenletes felszínhez. A ragasztó biztosítson töké-
letes tapadást a felszínhez úgy, hogy ne legyenek zárványok a szalag 
alatt. A kivitelezés megkönnyítése érdekében a szalagot rögzítheti me-
chanikusan is. Vegye fi gyelembe a kiválasztott ragasztó szükséges köté-
sidejét, melyet a gyártó határoz meg.

Mechanikai rögzítéssel:
Leszorító szerkezet (pl. fémrács) használatával biztosítható a teljes felü-
leten történő érintkezés a vízre duzzadó szalag és a felület között. 
Biztosítson minden oldalról legalább 10 cm vastag betontakarást, hogy 
elkerülje a duzzadás következtében fellépő nyomás okozta betontöre-
dezést.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A vízre duzzadó szalag nem érintkezhet a betonozást megelőzően nedves-
séggel. Semmilyen körülmények között ne építsen be már megduzzadt 
szalagot.

BIZTONSÁGI  F IGYELMEZTETÉS
Nincs szükség különleges intézkedésekre.
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