SECCO WALL/FLOOR
Charakterystyka

Zastosowanie:

Wodoszczelne elastyczne mankiety uszczelniające do wykonywania
elastycznych uszczelnieo rur instalacji sanitarnych i wodnych, ściennych i
podłogowych, doprowadzających i odpływowych.
Mankiety uszczelniaj¹ce SECCO® FLOOR i SECCO® WALL służą do wykonywania
elastycznych uszczelnieo w miejscach występowania zwiększonych naprężeo (tzw.
miejsca krytyczne) pomieszczeo mokrych i wilgotnych. Wykorzystuje się je w miejscach
przejśd rur instalacyjnych w łazienkach, kuchniach, kotłowniach, pralniach, na tarasach, basenach,
toaletach, myjniach samochodowych, ubojniach itp.
Zapewniają wodoszczelnośd warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych, a ich elastycznośd
kompensuje występowanie miejscowych naprężeo. Mogą byd stosowane na podłogach
i ścianach, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Jako podłoża nadają się
tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, gazobeton, bloczki betonowe, płyty
gipsowo-kartonowe i inne płyty systemów suchej zabudowy, jastrychy cementowe itp.

Zalety

Przygotowanie podłoża

 elastyczne
 wodoszczelne
 wytrzymałe na rozciąganie
 do wewnątrz i na zewnątrz
 odporne na starzenie
 łatwe w obróbce
Podłoże powinno byd mocne, stabilne, wyrównane, czyste, wolne od tłuszczu, starych powłok
malarskich. Nie powinno byd również przemarznięte. W miejscach uszczelnianych przed
montażem SECCO® WALL lub SECCO® FLOOR smarujemy pierwszą warstwę masy uszczelniaj¹cej
SECCO® FLEXIFOL, SECCO® FLEXIFOL 2,lub SECCO® FLEXIFOL 2 EXTRA, tak aby smarowanie
ograniczało się do obszaru tkaninowych brzegów mankietów, ze śladowym kryciem obszaru części
izolacyjnej.

Sposób stosowania

W izolowane miejsca wtopid tkaninowe brzegi mankietów SECCO® WALL lub SECCO®FLOOR.
Następnie zamontowany mankiet SECCO® FLOOR lub SECCO® WALL dociskamy i pokrywamy
tkaninowe brzegi drug¹ warstw¹ materia³u uszczelniaj¹cegoSECCO® FLEXIFOL, SECCO® FLEXIFOL 2
lub SECCO® FLEXIFOL 2 EXTRA.

Dane techniczne;
Atest i aprobata

 Materiał: tworzywo sztuczne TPE, tkanina poliestrowa
 Rozmiar SECCO FLOOR: ® 350 mm x 350 mm
 Rozmiar SECCO WALL: ® 120mm x 120 mm
 Aprobata Techniczna COBR PIB
 Atest Higieniczny PZH
 10 sztuk- karton SECCO FLOOR
 2 sztuki – blister – SECCO FLOOR
 25 SZTUK – karton – SECCO WALL
 2 sztuki – blister – SECCO WALL
Produkt należy składowad w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych
nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach.
Produkt proekologiczny, może byd stosowany w pomieszczeniach zamkniętych
przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
Prace wykonywane w warunkach suchych, przy temperaturze powietrza od 5 C do 25 C.
Zawarte informacje opierają się na naszej najlepszej wiedzy i stanowią ogólne
wskazania, co do sposobu użytkowania i wykonawstwa. Mogą jednak pojawid się
równice w zależności od sposobu wykonywania prac, rodzaju podłoża i warunków
atmosferycznych. W razie wątpliwości należy skonsultowad się z Doradcą
Technicznym.

Sposób pakowania

Sposób składowania
Zalecenia i uwagi

Etykieta i zdjęcie produktu

