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ПРЕДИМСТВА

• Лесна за употреба
• Гъвкава и еластична
• Поема лесно формата на

повърхността
• Възвръща си

първоначалната форма
• Устойчива на атмосферни

влияния

MasterTape® Profiles
Уплътнителна лента за врати и прозорци

ПРИЛОЖЕНИЕ

MasterTape® Profiles е еластична, самозалепваща се строителна
лента. Специално разработена за уплътнение срещу въздушни
течения между движещи се части на врати и прозорци, за постигане
на максимален комфорт в помещението, шумо- и топло-изолация.
Възвръща първоначалната си форма. Устойчива на атмосферни
влияния. Предлага се в три профила:
 D профил
 P профил
 E профил

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размери 9mm x 7mm x 6m
Цвят Бял, кафяв

НАЧИН НА РАБОТА
Подготовка на повърхността
Моля, проверете предварително тест за съвместимост на лентата
към повърхността.
Повърхностите трябва да бъдат гладки, обезпрашени, да нямат
пукнатини и повреден слой боя. Почистете ги с вода и  сапун, а за
най-добри резултати използвайте MasterClean®. Изчакайте да
изсъхнат.

Разделете уплътнителната лента по дължината й и използвайте
всяка част по отделно.
Отлепете хартиената лента на около 20 см. От началото.
Притеснете началото и придърпвайки лентата, отстранявайте
постепенно хартията. Режете лентата в края на всяка страна, без да
я прегъвате по ъглите.

Повърхностите трябва да бъдат чисти,  обезмаслени и обезпрашени
от замърсявания, които могат да влошат адхезията. Почистете
повърхността с MasterClean®.

ОПАКОВКА
MasterTape® Profiles се предлага в опаковка от 6 и 50 метра.

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ – МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО
Информацията съдържаща се в този документ се предлага с добро намерение и се
счита за точна. Така или иначе, поради факта, че употребата на нашите продукти е
извън наш контрол, тази информация, не трябва да замества тестовете които всеки
клиент трябва да проведе за да се увери в годността на продукта за даденото
приложение. Гаранцията на продавача е, че продукта отговаря на търговската
спецификация валидна в момента на доставката. Единственото възможно обезщетение
при неспазване на това условие е възстановяване на покупната цена или замяна на
продукт доказано различен от гарантираното. Продавачът отказва всякаква изразена
или подразбираща се гаранция за пригодноста на продукта за специфична употреба
или търговска дейност. Докато Продавачът не Ви осигури определено, надлежно
подписно потвърждение за пригодността за дадена употреба, той  отхвърля всякаква
отговорност за случайни или произтичащи от тази употреба щети. Препоръките за
употреба няма да се разглеждат като подбуда за нарушаване на патентни права.


