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Предназначена за употреба на закрито, за периферно 
уплътняване в системи за сухо строителство Лентата трябва 
да се залепи под профили CW, UW или UD, а след това 
профилът да се закрепи към основата. Използва се в системи 
с изисквания за огнеустойчивост и висока звукоизолация.

Плоскост + Профил + Смес + Аксесоари = Система NORGIPS 

Самозалепваща лента от разпенен полиетилен, едностранно 
залепваща. Предлага се в следните ширини: 30, 50, 75 и 100 
mm. Системен продукт, принадлежащ към групата аксесоари.

Материал Полиетиленова лента със затворена клетъчна структура

Дължина [m] 3

Цвят Черен

Температура на монтаж [°C] 5 до 40

АКУСТИЧНА 
УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА 
 
Самозалепваща лента за периферно 
уплътняване в системи за сухо строителство

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА ПРИЛОЖЕНИЕ 
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• Системност. Изпитвана в системи за сухо строителство 
NORGIPS.

• Лесен монтаж. Самозалепваща.

• Заглушаване на вибрациите. Използва се за акустично 
уплътняване на фугата между профила и пода.

• Пожарна безопасност. Изпитвана в противопожарни 
системи с обявена огнеустойчивост.

• Маркировка на лентата. Описанията на лентата 
улесняват идентификацията на продукта.

АКУСТИЧНА УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

УКАЗАНИЕ

NORGIPS sp. z o.o. 
ул. Рацлавицка 93 02-634 Варшава
тел. +48 22 36 96 330 
факс +48 22 36 96 302

www.norgips.pl

Данните в тази листовка представляват само 
описание на продукта. Това са общи насоки, 
основани на нашите знания и опит и не се 
отнасят за конкретни приложения. Тъй като 
постоянното подобряваме и усъвършенстваме 
нашите продукти, запазваме си правото 

да променяме техните параметри без 
предварително уведомление. Представените 
данни не могат да бъдат основание за каквито 
и да е претенции. Ако имате въпроси, моля 
свържете се с техническия отдел Норгипс / 
представител на Норгипс.

ПРЕДИМСТВА

Размери на лентата Бройки в групова опаковка Единично тегло

ширина, [mm] x дължина [m] [бр.] [kg]

30 x 30 30

50 x 30 18

75 x 30 12

100 x 30 8
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Лентата трябва да се съхранява на закрито.

Не трябва да се излага на пряко въздействие на 
атмосферните условия. Аксесоарите трябва да се използват  
в съответствие с препоръките на производителя и указанията 
на проекта. Други приложения трябва да бъдат консултирани 
с проектанта.


