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Opis produktu

 SwelSill jest taśmą pęczniejącą na bazie 
 termoplastycznych elastomerów do uszczelniania 

Zastosowanie

Właściwości i zalety

 Taśma pęczniejąca na bazie termoplastycznych elastomerów.
 Pęczniejąca pod wpływem wody.
 Pęcznienie zapewnia jej znakomite własności uszczelniające.
 Proces pęcznienia jest opóźniony.

Sposób montażu

 Powierzchnia musi być pozbawiona wszelkich resztek i stojącej wody.
 SwelSill wkłada się w środek szczeliny, nie wchodzi on w reakcję.
 Należy układać taśmę unikając tworzenia zakładek.
 Zamocować za pomocą gwoździ lub listwy.
 Odstęp pomiędzy gwoździami ok. 25 cm.

Taśm
a Sw

ellSil

SwellSil

 Dylatacje płyty fundamentowej.
 Dylatacje ścian.
 Dylatacje elementów prefabrykowanych.
 Uszczelnienie przejść przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane.
 Uszczelnienie starych i nowych elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych.
 Uszczelnienie przerw roboczych pionowych i poziomych.
 Uszczelnienie dylatacji pomiędzy budynkiem już istniejącym a nowo budowanym.

 Przy ewentualnym wyschnięciu taśmy nie traci ona możliwości ponownego pęcznienia.
 Doskonałe własności mechaniczne w stanie spęcznienia.
 Bardzo dobra wytrzymałość chemiczna.
 Długotrwałe uszczelnienie.
 Zastosowanie nawet w gotowych elementach prefabrykowanych.

wszelkich przerw dylatacyjnych oraz roboczych.
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Mocowanie

Listwa montażowa
Klej montażowy.

Dokumenty odniesienia

Ostrzeżenia i zalecenia BHP

 Przy instalacji taśmy SwellSil powinno się używać rękawic ochronnych oraz w pełni sprawnych narzędzi.

Uwagi

Przechowywanie i transport

 Przed wbudowaniem zabezpieczyć przed wilgocią i czynnikami atmosferycznymi.
 Taśmy dostarczone na budowę w kartonach.

Aprobata Techniczna / Krajowa Ocena Techniczna
Deklaracja Właściwości Użytkowych

 Poszczególne typy, wymiary oraz numery katalogowe produktów zamieszczone są w katalogu firmy Extrea 
oraz na stronie www.extrea.pl. 

Informacje techniczne

techniczne Dane SwellSil:

Gęstość

Ciśnienie pęcznienia 

1,18 g/cm  ±10%

 Wodoszczelność, brak przecieku przy ciśnieniu

 ≥ 2500kPa

 Wodoszczelność po osuszeniu, brak przecieku przy ciśnieniu

co najmniej 0,5 kPa 

 Wilgotność w stanie powietrzno suchym

co najmniej 0,5 kPa

 Wilgotność po skończonym pęcznieniu

≤ 4%

 Wskaźnik pęcznienia

400 ± 10 %

 Czas pęcznienia

≥ 500% 
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3 doby

Taśm
a Sw

ellSil

Dostępne rodzaje taśm

Nr Art. Oznaczenie Wymiary

80301

80302

80303

80304

SwellSil sznur

SwelSill korek 

25 x 10 mm

20 x 5 mm

Ø 4÷25 mm 

 

SwellSil 2

Ø 22 mm

80305

80306

Siatka montażowa

Klej do taśm pęczniejących 

1 m

 310 ml

SwellSil 1
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