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KARTA TECHNICZNA
CLADSEAL SA

CladSeal SA jest samoprzylepnym pasem uszczelnienia przeciw-wodnego, 
opartym na gumie EPDM. Składa się z warstwy membrany EPDM o grubości 
0,8 mm zbrojonej siatką, pokrytej jednostronnie samoprzylepną warstwą 
butylu o grubości 0,5 mm, osłoniętą usuwalną warstwą ochronną z folii. 
Membrana EPDM oraz samoprzylepna warstwa butylowa zapewniają 
wyjątkowo dobrą paroszczelność. Zakres zastosowań obejmuje regulację 
przenikania pary wodnej, wilgoci itp. CladSeal SA występuje w kolorze 
czarnym i posiada bardzo długą spodziewaną trwałość użytkową, przy czym 
jest przyjazny dla środowiska.  

Opakowanie
Materiał jest składowany na paletach 1200 mm x 800 mm.

Sposób użycia
CladSeal SA może być układany w temperaturach pomiędzy +5°C oraz 40°C. W temperaturach poniżej 10°C zalecamy 
uprzednie przechowywanie produktu w temperaturze pokojowej, aż to czasu montażu. Podłoże do przekrycia powinno być 
czyste, suche, gładkie oraz wolne od kurzu czy zatłuszczeń. Przed układaniem należy zagruntować podkładem Primer 9800, 
w przypadku podłoży porowatych dwukrotnie. CladSeal SA należy mechanicznie zabezpieczyć przed  ześlizgiwaniem się. 
Rozwinąć CladSeal SA z zakładem na szew minimum 80 mm, usunąć folię ochronną i docisnąć mocno do podłoża. Połączenia 
pasów wykonać przy użyciu kleju Paste Adhesive 3300 lub Contact Adhesive 5000. Po więcej informacji skontaktuj się z 
działem technicznym SealEco.

Właściwości fizyczne
Sprawdź w deklaracji właściwości użytkowych (DWU).

Storage
Przechowywać pionowo w chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnych opakowaniach. Okres przechowywania do 18 miesięcy.

Dopuszczenia, Certyfikaty & Specyfikacje
CE: EN 14909, EN 13984

Dostępność zależy od kraju. Prosimy skontaktować się z Waszym lokalnym dostawcą w zakresie dostępności.

Zastrzeżenia
Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje są dostępne na stronie  
www.sealeco.com.

Dane techniczne 

Całkowita grubość: 1,3 mm

Grubość EPDM: 0,8 mm 

Grubość butylu: 0,5 mm

Kolor: Czarny

Waga: 1,94 kg/m2

Długość: 20 m

Szerokość: Od 100 do 1700 mm

Sd-wartość: 2 600 m


