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   Ardatape 120 Flex 
        ELASTYCZNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DO NAROŻY 

 

KARTA TECHNICZNA 

TI18 

 

KLUCZOWE KORZYŚCI 

- Wodoodporna 

- Elastyczna 
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
 

OPIS PRODUKTU 

Ardatape 120 Flex to elastyczna taśma poliestrowa 

odporna na rozdarcia do stosowania w podpłytkowych 

systemach hydroizolacyjnych 

 

ZASTOSOWANIE 

Do stosowania w obszarach narażenia na wilgoć np. w 

łazienkach i prysznicach, w pomieszczeniach prywatnych i 

publicznych, a także na zewnątrz, np. na balkonach i 

tarasach. Polecana w połączeniu z produktami 

hydroizolacyjnymi ARDATEC FLEXDICHT oraz ARDATEC 2K 

Flex. 

 

DANE TECHNICZNE 

Baza poliester 

Kolor szary 

 

RODZAJE POWIERZCHNI 

Beton, beton lekki, komórkowy, jastrych cementowy, 

anhydrytowy, tynki cementowe, wapienne i gipsowe, płyty 

gipsowo-kartonowe i gipsowo-pilśniowe, jastrychy 

cementowe, z asfaltu lanego oraz anhydrytowe, a także 

stare płytki. 

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Podłoże musi być mocne, suche i wolne od wszelkich 

zanieczyszczeń i środków antyadhezyjnych.  

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Należy ułożyć taśmę między ścianą a posadzką (wzdłuż 

ściany) oraz w narożnikach ścian i przekleić przy pomocy 

masy uszczelniającej poprzez wtopienie jej w pierwszą 

warstwę.  

 

 

 

 

 

 

 
NARZĘDZIA 

Nóż.  
 

ZUŻYCIE 

Około 0,12m2/mb. 

 

UWAGI 

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w 

karcie bezpieczeństwa produktu. 

 

OKRES TRWAŁOŚCI 

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. 

Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C. Chronić 

przed przemrożeniem. 

 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA 

ART. NR OPAKOWANIA 

30180245 
rolka 50 mb (szerkość 120 

mm) 

30180244  
rolka 10 mb (szerkość 120 
mm) 

 

 

 

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE 

Ardatec Flexdicht 
Ardatec 1K Flex  
Ardatec 2K Flex  
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Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich 

publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym 

stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian 

technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania 

dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do 

wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik 

powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim 

powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić 

przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, 

warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą 

wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. 

Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie 

technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru 

wyczerpującego. 

 

POMOC TECHNICZNA 

+48 61  896 17 40 

http://www.bostikpolska.pl/

