Wodoszczelne elastyczne mankiety uszczelniaj¹ce do wykonywania
elastycznych uszczelnieñ rur instalacji sanitarnych i wodnych, œciennych i
pod³ogowych, doprowadzaj¹cych i odp³ywowych.
elastyczne
wodoszczelne
wytrzyma³e na rozci¹ganie
do wewn¹trz i na zewn¹trz
odporne na starzenie
³atwe w obróbce

Zastosowanie:

mankiety uszczelniaj¹ce SECCO® FLOOR i SECCO® WALL s³u¿¹ do wykonywania
elastycznych uszczelnieñ w miejscach wystêpowania zwiêkszonych naprê¿eñ (tzw.
miejsca krytyczne) pomieszczeñ mokrych i wilgotnych. Wykorzystuje siê je w miejscach
przejœæ rur instalacyjnych w ³azienkach, kuchniach, kot³owniach, pralniach, na
tarasach,basenach, toaletach, myjniach samochodowych, ubojniach itp. Zapewniaj¹
wodoszczelnoœæ warstw pod ok³adzinami z p³ytek ceramicznych, a ich elastycznoœæ
kompensuje wystêpowanie miejscowych naprê¿eñ. Mog¹ byæ stosowane na pod³ogach
i œcianach, zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz budynków. Jako pod³o¿a nadaj¹ siê
tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, gazobeton, bloczki betonowe, p³yty
gipsowo-kartonowe i inne p³yty systemów suchej zabudowy, jastrychy cementowe itp.

Przygotowanie pod³o¿a:

Pod³o¿e powinno byæ mocne, stabilne, wyrównane, czyste, wolne od t³uszczu,
starych pow³ok malarskich. Nie powinno byæ równie¿ przemarzniête. W miejscach
uszczelnianych przed monta¿em SECCO® WALL lub SECCO® FLOOR smarujemy
pierwsz¹ warstwê masy uszczelniaj¹cej SECCO® FLEXIFOL, SECCO® FLEXIFOL 2,
lub SECCO® FLEXIFOL 2 EXTRA, tak aby smarowanie ogranicza³o siê do obszaru
tkaninowych brzegów mankietów, ze œladowym kryciem obszaru czêœci izolacyjnej.

Sposób stosowania:

W izolowane miejsca wtopiæ tkaninowe brzegi mankietów SECCO WALL lub SECCO
®
®
FLOOR. Nastêpnie zamontowany mankiet SECCO FLOOR lub SECCO WALL
dociskamy i pokrywamy tkaninowe brzegi drug¹ warstw¹ materia³u uszczelniaj¹cego
SECCO® FLEXIFOL, SECCO® FLEXIFOL 2 lub SECCO® FLEXIFOL 2 EXTRA.

®

®

Sposób sk³adowania:

Produkt nale¿y sk³adowaæ w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych
nieuszkodzonych i zamkniêtych opakowaniach.

Zalecenia i uwagi:

Produkt proekologiczny, mo¿e byæ stosowany w pomieszczeniach zamkniêtych
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.
Prace wykonywaæ w warunkach suchych, przy temperaturze powietrza od 5 C do 25 C.
Zawarte informacje opieraj¹ siê na naszej najlepszej wiedzy i stanowi¹ ogólne
wskazania, co do sposobu u¿ytkowania i wykonawstwa. Mog¹ jednak pojawiæ siê
ró¿nice w zale¿noœci od sposobu wykonywania prac, rodzaju pod³o¿a i warunków
atmosferycznych. W razie w¹tpliwoœci nale¿y skonsultowaæ siê z Doradc¹
Technicznym.

Opakowanie:

®
10 szt./karton - SECCO FLOOR
®

2 szt./blister - SECCO FLOOR
25 szt./karton - SECCO® WALL
®

2 szt./blister - SECCO WALL
Atesty i dopuszczenia:

Aprobata Techniczna COBR PIB
Atest Higieniczny PZH

Dane techniczne:

tworzywo sztuczne TPE, tkanina poliestrowa

Materia³:
®

350 mm x 350 mm

®

120mm x 120 mm

Rozmiar SECCO FLOOR:
Rozmiar SECCO WALL:
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