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ActiStop  

 
Opis produktu 

ActiStop jest bentonitowo-kauczukową taśmą uszczelniającą do wszelakich przerw roboczych. Taśmy wytwarzane są z mieszanki 
bentonitu (o właściwościach pęczniejących) oraz kauczuku butylowego.    

 
Zastosowanie  

Taśmy ActiStop przeznaczone są do uszczelnienia przerw roboczych w konstrukcjach betonowych i żelbetowych. Taśmy mogą być 
stosowane do pionowych i poziomych połączeń nowych i starych elementów konstrukcji oraz do uszczelnienia przejść przewodów 
instalacyjnych przez przegrody budowlane. Taśma nie nadaje się do uszczelniania dylatacji. 

  
Właściwości i zalety 

 Taśma pęczniejąca na bazie bentonitu. 
 Pęcznieje pod wpływem wody.  
 Pęcznienie zapewnia jej znakomite właściwości uszczelniające.  
 Proces pęcznienia zachodzi przy kontakcie z wodą 

 
Sposób montażu 

 Powierzchnia musi być pozbawiona wszelkich resztek i stojącej wody. 
 ActiStop wkłada się w środek szczeliny, nie wchodzi on w reakcję.  
 Należy układać taśmę unikając tworzenia zakładek. 
 Zamocować za pomocą gwoździ i siatki montażowej (w niektórych sytuacjach do montażu można używać kleju, drutu 

wiązałkowego, lub samych gwoździ). 
 Odstęp pomiędzy gwoździami ok. 25 cm. 

 
Asortyment 

 

Nr art.  Artykuł 
Wymiary Il. w rolce Il. w kartonie 

mm mb mb 
     

80202 ActiStop 70 20 x 25 5 30 
80203 ActiStop 50 15 x 10 8 64 

Taśm
y pęczniejące 
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Nr art. Artykuł Opakowanie 
szt. 

   
80204 Siatka mocująca 1m 30 
80205 Klej do taśm pęczniejących 310 ml 20 

   
Informacje techniczne 

Dane Techniczne Parametry 
  

Materiał Bentonit 
Ciśnienie pęcznienia, kPa ≥ 900 
Ciężar właściwy, g/cm3 1,45 
Wodoszczelność, brak przecieku przy ciśnieniu, MPa  0,5 

 

Odporność na czynniki zewnętrzne 

 Ługi 
 Mocznik 
 Gnojowica/gnojówka 
 Biogaz 
 Produkty fermentacji 
 Produkty kompostowania 
 Ścieki w oczyszczalniach 

 
Dokumenty odniesienia  

Krajowa Ocena Techniczna 
Deklaracja Właściwości Użytkowych 
 

Ostrzeżenia i zalecenia BHP   

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

Przechowywanie i transport  

Przed wbudowaniem zabezpieczyć przed wilgocią i czynnikami atmosferycznymi. 
 

Uwagi 

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