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Stainer ISOLATO mozaikowy

Akcesoria uzupełniające
• Elementy uszczelniające Stainer ISOLATO

ZASTOSOWANIE

Elementy uszczelniające są niezbędne do zapewnienia szczelności podczas 
wykonywania powłok izolacji wodoszczelnych wewnątrz i na zewnątrz. Akce-
soria uszczelniające wraz z folią w płynie Stainer ISOLATO przeznaczone są 
do ochrony miejsc narażonych na czasowe działanie wilgoci i wody, na podłogi 
i ściany. Podstawowym ich zadaniem jest zamknięcie szczelin dylatacyjnych, 
obwodowych oraz szczelin montażowych przed wnikaniem do ich wnętrza wody 
i wilgoci (ściana – ściana, ściana – posadzka, balkon – ściana, taras – ściana 
oraz miejsc przechodzenia instalacji przez ścianę lub podłogę).
Do akcesoriów uszczelniających należą:
• Taśma uszczelniająca dostępna w kolorze czerwonym o szeroko-

ści 120 mm w rolkach po 10 i 50 m.
• Taśma uszczelniająca z paskiem butylowym dostępna w kolorze 

czerwonym, w rozmiarach 120 mm x 10 m oraz 300 mm x 10 m.
• Mankiet ze strefą elastyczną w 3 rozmiarach 150 x 150 mm; 200 x 

200 mm; 250 x 250 mm, dostępny w kolorze czerwonym
• Narożniki wewnętrzne 3D, w kolorze czerwonym o wymiarach 

120/90/60 mm
• Narożniki zewnętrzne 3D, w kolorze czerwonym o wymiarach 

105/90/60 mm

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA STAINER ISOLATO

• Wysoka elastyczność
• Wysoka wytrzymałość mechaniczna
• Do wewnątrz i na zewnątrz
• Zapewnia wodoszczelność
• Łatwy montaż
• Odporna na starzenie i czynniki chemiczne

Taśma uszczelniająca to wysokoelastyczna i wytrzymała taśma hydroizolacyjna 
przeznaczona do zabezpieczeń podłoży przed wnikaniem wody i wilgoci. Wy-
konana jest z dwóch warstw włókniny polipropylenowej, odpornej na działanie 
wielu substancji chemicznych, pomiędzy którymi znajduję się na całej szerokości 
warstwa termoplastycznego elastomeru.
Taśma uszczelniająca wraz z elementami uzupełniającymi, takimi jak narożniki, 
mankiety, folia w płynie Stainer ISOLATO tworzy szczelne powłoki w miejscach 
szczególnie narażonych na zawilgocenie oraz zapewnia szczelność w miejscach 
występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych. Taśmę można stosować 
na zewnątrz budynków, jako wkładki zbrojące w rejonie dylatacji termicznych 
przy wykonywaniu podpłytkowych powłok hydroizolacyjnych balkonów i tarasów. 
Nadaje się na podłoża mineralne, tynki cementowo – wapienne, cementowe, 
podkłady podłogowe cementowe, elementy betonowe, żelbetonowe, płyty g – k 
oraz elementy murowane z cegieł, bloczków i pustaków.

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA Z PASKIEM BUTYLOWYM

• Wysoka elastyczność
• Do wewnątrz i na zewnątrz
• Łatwy montaż
• 100% szczelności
• Odporna na starzenie i czynniki chemiczne

Taśma uszczelniająca z paskiem butylowym wykonana jest z fizeliny polipro-
pylenowej i wysokiej jakości membrany uszczelniającej zakończonej paskiem 
samoprzylepnego kauczuku butylowego zabezpieczonym papierem silikonowym.
Taśma przeznaczona jest do uszczelniania miejsc narażonych na szczególne 
naprężenia i oddziaływanie wody. Dzięki zakończeniu wyrobu samoprzylepnym 
paskiem, taśma służy do wzmacniania i uszczelniania połączeń stolarki drzwiowej 
z płytą tarasową lub balkonową oraz innych elementów, których uszczelnianie 
przy pomocy standardowych taśm może być utrudnione. Taśmy używane są 
na styku brodzik/ściana, wanna/ściana.

NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE / ZEWNĘTRZNE

• Wysoka elastyczność
• Do wewnątrz i na zewnątrz
• 100% szczelne
• Odporne na starzenie i czynniki chemiczne

Narożniki są niezbędne do wykonania izolacji, dają gwarancję 100% szczel-
ności. Wykonane są z termoplastycznego elastomeru nałożonego na materiał 
polipropylenowy, odpornego na warunki chemiczne i na rozerwania. Można je 
stosować na zewnątrz i we wewnątrz. Są łatwe w montażu i bardzo elastyczne. 
Wykazują bardzo dobrą przyczepność do mas uszczelniających Stainer ISOLATO.

MANKIETY DO USZCZELNIANIA RUR I PRZEPUSTÓW

• Wysoka elastyczność
• 100% szczelne
• Odporne na starzenie i czynniki chemiczne
• Ze strefą elastyczna w 3 rozmiarach

Mankiety wykonane są z 2 warstw włókniny polipropylenowej, pomiędzy którymi 
znajduje się termoplastyczny elastomer. W centralnej części znajduje się strefa 
elastyczna, co ułatwia montaż.
Mankiety występują w 3 rozmiarach: 150 x 150 mm, które stosuje się na wszyst-
kie rury zasilające zimną i ciepłą wodę w prysznicach, wannach i umywalkach. 
Mankiety 200 x 200 mm używane są do rur spustowych w prysznicach, wannach 
i umywalkach. Mankiety 250 x 250 mm potrzebny jest przede wszystkim do 
rur spustowych w toaletach. Strefa elastyczna mankietów ułatwia montaż oraz 
powoduje 100% szczelności na styku rura – ściana.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże przeznaczone pod system Stainer ISOLATO powinno być nośne, 
stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych i słabo przylegających 
fragmentów, pozostałości starych farb, olejów i innych materiałów mogących 
osłabić przyczepność folii w płynie. Wszelkiego rodzaju rysy, pęknięcia i ubytki 
należy uzupełnić. Nierówności na ścianach i podłogach należy wyrównać.
Podłoża, szczególnie chłonne należy zagruntować gruntem głęboko penetrują-
cym Stainer TG. Po zagruntowaniu należy odczekać minimum 8 godzin przed 
nakładaniem folii. Podłoża powinny być odpowiednio wysezonowane: gipsowe, 
anhydrytowe – 14 dni; cementowe – 28 dni od czasu położenia. Powierzchnie 
betonowe – 3 miesiące.
Pierwszymi elementami, które należy zastosować są narożniki wewnętrzne i ze-
wnętrzne. W tym celu nanosimy masę Stainer ISOLATO nakładamy pędzlem na 
podłoże w narożnikach, na krawędziach połączeń ścian z podłogą i ścian – ścian. 
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Następnie wtapiamy w świeżo rozprowadzoną warstwę masy narożniki i taśmy 
uszczelniające. Tak samo postępujemy w przypadku uszczelniania przejść rur 
instalacji wodno – kanalizacyjnych. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby na 
taśmie nie powstały załamania i nierówności.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w suchych warunkach i w oryginalnych opako-
waniach w temperaturze od + 5⁰C do + 25⁰C. Chronić przed mrozem i bez-
pośrednim działaniem słońca. Tak przechowywany produkt zaleca się zużyć 
w okresie 24 miesięcy.

DANE TECHNICZNE

Cechy fizyczne Norma Wartość
Grubość PN-EN 1849-2:2010 0,42 mm ÷ 0,78 mm
Waga powierzchniowa PN-EN 1849-2:2010 ≥ 340 g/m2

Maksymalne naprężenie 
rozciągające PN-EN 527-3:1998 ≥ 3,4 MPa

Wydłużenie względne przy 
maksymalnym naprężeniu 
rozciągającym

PN-EN 527-1:2012 ≥ 170%

Wodoszczelność przy ci-
śnieniu 0,15 MPa w czasie 
24 h

PN-EN 527-1:2012 Brak przecieków

Odporność na zmęczenie

Brak pęknięcia powło-
ki i taśmy w rejonie 

szczeliny badawczej 
oraz innych uszko-
dzeń obniżających 

szczelność

UWAGA

Z przyczyn technicznych kolor materiału lb nadruku może się nieznacznie różnić 
w poszczególnych partiach, co nie wpływa na jakość wyrobu.


