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Rövid jellemzés 

• öntapadó szalag, alumínium-kasírozással 

• megbízhatóan ragaszt és tömít fémet, műanyagot, 

betont és fát 

• alkalmas ereszcsatornák, tető- és 

falcsatlakozások, árnyékoló szerkezetek, 

üvegtetők és üvegházak, acélszerkezetek, 

ereszlemezek és vápalemezek, tetőburkolatok, 

stb. szigeteléséhez 

Anyagszükséglet 

• folyóméterenként 1 m 

Tárolási utasítás 

• száraz helyen, vágóélen állítva, közvetlen 

napfénytől védve tárolandó, a termék nem 

fagyérzékeny! 

• eredeti, bontatlan csomagolásban 24 hónapig 

tárolható 

 
Rendszertermékek 

Alapozás Tisztítás 

• BORNIT® Sprühkleber • BORNIT® MultiClean 

• BORNIT® MultiClean Fix 

• BORNIT® Bitumenreiniger 

 

 

 

Kiszerelés Cikkszám EAN kód Szín bevonható felület: 

Alu-Tape 100 mm 

10 m/tekercs 

3tekercs 

(30m)/karton 

6800000370 4 017228 00436 5 alumínium 10 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BORNIT-Werk Aschenborn GmbH | Reichenbacher Straße 117 | 08056 Zwickau 

Tel. +49 375 – 2795 – 0 | Fax +49 375 – 2795 – 150 | info@bornit.de | www.bornit.de 

 

Minden építési projekt más – tájékozódjon, mielőtt belekezd! 

Ügyfélszolgálat: +49 375 2795 123 
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Alkalmazási területek 

A BORNIT®-Alu Tape megbízhatóan ragaszt és tömít fémet, műanyagot, betont, falazatot, vakolatot, üveget és 

fát. Különösen az alábbi felületek tömítésére alkalmas: 

- fugák 

- ereszcsatornák 

- tető- és falcsatlakozások 

- árnyékoló szerkezetek 

- üvegtetők és üvegházak 

- acélszerkezetek 

- tetőburkolatok, ereszlemezek és vápalemezek 

 

 

Termékjellemzők röviden 

Terméktípus    öntapadó ragasztószalag 

Sűrűség +20°C-on   1,50 kg/m2 + 0,20 kg/m2 (EN 1849-1) 

Szín(ek)     alumínium színű, réz színű, ólom színű 

Méretek     100 mm x 10 m,  

Állag     szilárd 

Megszilárdult termék lágyuláspontja >= 85°C 

Tárolás  száraz helyen, vágóélen állítva, közvetlen napfénytől védve 

tárolandó, a termék nem fagyérzékeny! 

Tárolási idő    Eredeti, bontatlan csomagolásban 24 hónapig tárolható. 

ADR veszélyességi osztály  nincs 

Tisztítás BORNIT® MultiClean Fix, BORNIT® MultiClean vagy BORNIT® 

Bitumenreiniger 

Lobbanáspont  > +200°C 

Tűzzel szembeni viselkedés E osztály (EN 13501-1) 

Teljes szalagvastagság 1,5 mm + 0,2 mm (EN 1849-1) 

Hidegen hajlíthatóság  <= -30°C (EN 1109) 

Max. húzóerő  > 200 N/50 mm (EN12311-1) 

Vízzáró képesség  megfelelt 2kPa (EN 1928) 

Szakítószilárdság  > 30 N (EN 12310) 

Páraáteresztő képesség sd  > 1500 m (EN 1931) 

 

 

 

Típus és jellemzők 

A BORNIT®-Alu Tape öntapadó, hidegen feldolgozható tömítőszalag. Az alumínium fólia felülete megerősített, 

UV álló, ezért jó mechanikai szilárdsággal rendelkezik.  

A bevonó massza elasztomer bitumenből és magas minőségű ragasztógyantából áll. 

 

 

Előnyök 

• felhasználásra kész 

• nagy ragasztóerő 

• sokoldalúan alkalmazható 
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Alapfelület 

Az alap száraz, pormentes, zsírmentes, szilikonmentes, valamint dörzsálló legyen. 

 

 

 

Feldolgozás 

A porózus felületeket BORNIT®-Bitugrund Fix, BORNIT®- H vagy BORNIT®-Sprühkleber termékek 

segítségével kell előkezelni az optimális tapadás érdekében. 

A termék használatához a +5°C és +45°C közötti hőmérséklet a legalkalmasabb (a levegő, illetve a felület 

hőmérséklete). 

A BORNIT®-Alu Tape szalagot a felhelyezést követően erősen rá kell nyomni a felületre. El kell kerülni az 

üregek (légbuborékok) kialakulását. 

Amennyiben több csíkot kell felhelyezni, az átfedés min. 50 mm legyen. A termék nem használható olyan 

felületeken, amelyek gyalog vagy járművel járhatóak. 

 

 

Anyagszükséglet 

folyóméterenként 1 m (ez az átfedéseket nem tartalmazza)  

 

 

Egészség-, munka- és tűzvédelem 

A kezeléssel, biztonsággal és a környezettel kapcsolatos tájékoztatás az aktuális biztonsági adatlapon található. 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés 

A jelen adatlap a termékről kiadott minden korábbi műszaki információ helyébe lép, így azok érvényüket 

vesztik. Az adatokat az alkalmazástechnika legújabb állása szerint állítottuk össze. Kérjük, vegye azonban 

figyelembe, hogy az építmény állapotától függően az adatlapban ajánlottól eltérő alkalmazási mód lehet 

szükséges. Amennyiben egyedi szerződésben nem történik ettől eltérő megállapodás, az adatlapban foglalt 

információk nem kötelező érvényűek, így nem minősülnek meghatározott terméktulajdonságnak. Fenntartjuk a 

jogot a jelen adatlapban foglalt információk mindenkori módosítására! Javasoljuk, hogy az esetleges 

változásokról tájékozódjon honlapunkon a www.bornit.de címen. 

 

 

Gyártó: BORNIT-Werk Aschenborn GmbH  ·   

Reichenbacher Straße 117 · 08056 Zwickau  ·  Telefon: +49 375 27 95 - 0   

www.bornit.de  ·  info@bornit.de 

 

Forgalmazó: KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt.  

1097 Budapest, Tagló u. 11-13  

Telefon: +36 1 215-0446 

www.kemikalrt.hu    info@kemikalrt.hu 

 

Sürgősségi telefon (ETTSZ): +36 80 201-199 
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