
 Caracteristici produs
Masă de etanşare autoadezivă cu parte superioară cu pâslă din polipropilenă cu cauciuc 
butilic supraelastic, care este acoperită cu hârtie siliconică de acoperire separată.

 Utilizare
Componentă sistem pentru etanşarea pardoselilor din duşuri în legătură cu AKKIT 301 – 
etanşare fl uidă şi AKKIT 302 – bandă de etanşare.

 Indicaţii tehnice 
Material purtător:  Pâslă de polipropilenă 60 g/m2

Grosime:  0,8 mm
Greutate butil:  585 g/m2
Impermeabilitate la apă: cca. 0,2 bari
Rezistenţă la temperatură:  -35 °C până la +80 °C
Depozitare:  la loc răcoros şi uscat

 Prelucrare 
Pardoseală: Pardoseala trebuie să fi e uscată, dezgheţată, solidă, să suporte sarcina, stabilă, 
fără praf, mizerie, ulei, vaselină, agenţi de separare şi componente libere şi să corespundă 
normelor actuale în vigoare. Prelucrare: Să lipiţi salteaua de etanşare. După aceea etanşaţi 
racordurile cu peretele cu AKKIT 302 – bandă de etanşare şi fi nisaţi zona de racordare a 
AKKIT 302 – bandă de etanşare cu AKKIT 301 – etanşare fl uidă. După utilizare, uneltele se 
curăţă cu apă.

 Pentru un sistem perfect 
Produse AKKIT

 Indicaţii importante 
Respectaţi normele, directivele şi specifi caţiile tehnice cu privire la pardoseală! Nu prelucraţi 
la temperaturi sub +5°C. Umiditatea ridicată a aerului şi temperaturi scăzute întârzie întărirea 
şi solidifi carea, iar temperaturile ridicate le accelerează! Nu adăugaţi materiale străine! 
Reziduurile de tăiere sunt deşeuri de construcţii şi trebuie înlăturate în mod corespunzător.

Einfach. Flexibel. Beständig.

Fişă tehnică

Ω 100 x 100 cm  Ω autoadezivă  Ω pentru etanşarea cabinelor de duş la nivel cu solul 
Combinaţie cu Akkit 301 etanşare fluidă

AKKIT 304 
SALTEA DE ETANŞARE

Această fi şă tehnică se bazează pe o experienţă complexă şi intenţionează să ofere consultanţă, ea nu are obligativitate juridică şi nu motivează un raport juridic contractual şi nici 
o obligaţie secundară rezultată din contractul de cumpărare. Garantăm pentru calitatea materialelor noastre în cadrul condiţiilor de vânzare şi livrare. Pentru a ajuta la reducerea 
riscurilor de greşeli se menţionează de asemenea informaţii limitative. În mod natural nu pot fi  menţionate toate cazurile posibile actuale şi viitoare de utilizare şi cazurile deosebite. 
S-a renunţat la prezentarea indicaţiilor,care se presupun a fi  cunoscute de specialişti. Utilizatorul nu poate fi  exonerat de obligaţia unei contactări în caz de neclarităţi, a unei încercări 
pe proprie răspundere la faţa locului şi a unei prelucrări profesionale. Odată cu publicarea unei ediţii noi a acestei fi şe, prezenta fi şă îşi pierde valabilitatea.

Valabil începând din: 1.10.2013.


