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RD-SK50
Samoprzylepna, uszczelniająca taśma krawędziowa

Właściwości:
• uszczelniająca taśma krawędziowa PE
• samoprzylepna stopka z efektem pionowego ustawienia
• zapobiega mostkom dźwiękowym
• zapobiega mostkom w zaprawie
• szczególnie przydatna podczas prac renowacyjnych

Zastosowanie:
Taśma RD-SK50 stosowana jest w celu wyeliminowania 
mostków dźwiękowych oraz mostków w zaprawie. RD-SK50 
można stosować w połączeniu z masami wyrównującymi, 
jastrychami oraz systemami odprężającymi, np. 
SOLOPLAN-30, ASO-NM15, SOLOPLAN-FA, SOLOCRET-15, 
SOLOCRET-50, linia produktów ASO-EZ oraz systemy 
odprężające, jak STEPBOARD. Samoprzylepna stopka 
RD-SK50 sprawia, że taśmę krawędziową można szczelnie 
naklejać na wznoszonych elementach konstrukcji bez 
pozostawiania na ścianie pozostałości kleju. W ten sposób 
eliminuje się mostki w zaprawie i mostki dźwiękowe. Taśma 
znajduje zastosowanie podczas układania płytek, parkietu i 
laminatu. 

Dane techniczne:
Baza:  Pianka PE z samoprzylepną stopką i   
  spodem z włókniny
Opakowania: 5 rolek po 20 m w kartonie
Barwa:  szara z nadrukiem SCHOMBURG
Grubość/Wysokość/Długość: 5 mm/50 mm/20 m
Temperatura aplikacji/podłoża: +5 °C do +30 °C
Reakcja na ogień zgodnie z 
DIN 4102:   B2
Przechowywanie: w suchym pomieszczeniu, 12 miesięcy w  
  fabrycznie zamkniętym pojemniku
 
Podłoże:
Wszystkie typowe, właściwie przygotowane podłoża, 
które są odpowiednie do stosowania mas wyrównujących, 
okładzin. Podłoże należy przygotować odpowiednio 
wcześniej, przy użyciu środka gruntującego dostosowanego 
do wybranego systemu. Powłokę gruntującą pozostawić do 
wyschnięcia.

Obróbka:
1. Usunąć folię ochronną z taśmy klejącej stopki 
samoprzylepnej (SK).
2. Przykleić RD-SK50 stopką SK do przygotowanego podłoża 
i mocno docisnąć. W przypadku formowania naroży należy 
przecinać stopkę SK. Po zamocowaniu taśma RD-SK50 
przylega do ściany, eliminując mostki dźwiękowe i skupiska 
utwardzonej zaprawy.
3. W obszarach połączeń taśmę RD-SK50 należy łączyć na 
styk, bez pozostawiania przerw. W miejsca połączeń/styków 
lub wcięć przykleić taśmę klejącą.
4. Następnie można wykonać dalsze prace, np. 
wyrównywanie zaprawą SOLOPLAN-30.

Wskazówki:
• Należy przestrzegać instrukcji technicznych 
wyszczególnionych produktów!
• Taśma RD-SK50 nie może być przyklejana ani 
poddawana obróbce przy użyciu wyrobów zawierających 
rozpuszczalniki!
• Możliwość przenoszenia obciążeń w obszarze stopki SK 
jest ograniczona. W przypadku dużych obciążeń ruchem 
kołowym lub konstrukcji zespolonych zaleca się sprawdzenie 
przydatności taśmy do wybranego zastosowania!
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Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Wszelkie kwestie wykraczające poza zakres opisanego tu zastosowania należy 
skonsultować z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Wymagają one – pod rygorem nieważności - wiążącego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia 
użytkownika z obowiązku zachowania staranności. W razie wątpliwości preparat nałożyć na powierzchnię próbną. Niniejsza publikacja obowiązuje do czasu wydania nowej wersji.
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