
Фолио blaugelb DuoSL600

Лесно уплътняване за интериорни и екстериорни решения при едностранно и двустранно приложение.

• Уплътнение за външната равнина, с плътност срещу кос дъжд при мин. 600 Ра и устойчивост  

на дифузионна пара

• Въздухонепроницаемо и паронепропускливо уплътнение за вътрешната равнина по DIN 18355

• Интелигентно отвеждане на влагата на фугата чрез променлива sd стойност

• Външно и вътрешно уплътняване само с един продукт

• Оптимизирано за едностранно и двустранно залепване

• UV устойчивост минимум 4 месеца
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Интелигентно отвеждане на влагата в свързващата 
фуга – фолио blaugelb DuoSL600 за фуги с нормално 
натоварване.

ДВУСТРАННО
ЕДНОСТРАННО
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Фолио blaugelb DuoSL600

Лесно уплътняване за интериорни и екстериорни решения при едностранно и двустранно приложение.

Свойства на продукта:

Фолио blaugelb DuoSL600 е специално саморегулиращо се PVC фолио за 
уплътняване на свързващи фуги на прозорци и врати. Има влакнеста стра-
на и самозалепва по цялата повърхност. Монтираното PVC фолио може да 
променя своята sd стойност и когато е приложено от двете страни (отвътре 
и отвън) може да регулира паропропускливостта на фугата така, че да е 
гарантирана целогодишна липса на влага.

Фолиото blaugelb DuoSL600 е устойчиво на кос дъжд до минимум 600 Pa, 
притежава UV устойчивост поне 4 месеца. То е еластично и компенсира 
движенията на строителните компоненти. Наличието на изцяло олепилена 
страна с перфорирана защитна хартия и самозалепваща се лента от влак-
нестата страна осигурява закрепване на лентата от една или две страни 
без допълнително залепване. Благодарение на самозалепващата лента от 
влакнестата страна фолиото blaugelb DuoSL600 може да се залепва и от 
двете страни. Самозалепващата лента от влакнестата страна е снабдена 
със защитна хартия. Тъй като фолиото blaugelb DuoSL600 може да се прила-
га отвън и отвътре, няма опасност то да бъде използвано неправилно или 
да се задържи твърде дълго време на склад.

Фолиото blaugelb DuoSL600 се закрепва с тясната самозалепваща лента към 
прозоречния профил, а изцяло олепилената страна се залепва към зида. 
Самозалепването е подходящо за прилагане върху стандартни прозоречни 
профили и за обичайните строителни основи. Положението на залепеното 
фолио може да се коригира първите няколко минути след залепването. 
Върху влакнестата страна на фолиото blaugelb DuoSL600 може да се полага 
мазилка, друго лепило или боя, което го прави напълно невидимо.

Предимства на продукта:

• Уплътнение за външната равнина с плътност срещу кос дъжд и 
устойчивост на дифузионна пара

• Въздухонепроницаемо и паронепропускливо уплътнение за  
вътрешната равнина по DIN 18355

• Интелигентно отвеждане на влагата на фугата чрез променлива 
sd стойност

• Външно и вътрешно уплътняване само с един продукт
• Няма опасност от объркване, нито риск от двойно съхранение
• Върху влакнестата страна може да се нанася мазилка или боя, 

скрит монтаж
• UV устойчивост за минимум 4 месеца
• Влаго- и температуроустойчив
• Лесна обработка с оразмерена защитна хартия  
• Олепиляване по цялата повърхност 
• За допълнително самозалепване за рамката на прозореца е  

снабдено със защитна лента
• Възможност за едностранно и двустранно приложение
• Може да се използва за стандартни основи* и профили за врати 

и прозорци*, без допълнително лепило за фолио
• Гъвкаво и еластично фолио, компенсира движенията на строителните 

компоненти
• Здрава структура за продължително действие

• Уплътняване на фуги в съответствие с ръководството за правилен 
монтаж

• Произведен в съответствие със системата за качество по ISO 
9001/EN 29001

Технически данни:

Материал: специално PVC фолио с влакнеста 
страна, с изцяло олепилена страна

Клас на строителния материал: 
DIN 13501

клас E

sd стойност:
DIN EN 12572

Sd стойност ≥ 0,03 m до ≤ 15 m, в 
зависимост от средната влажност на 
въздуха 

Коефициент на пропускливост на фугата:
DIN EN 1026

a ≈ 0 m³/[h * m * (daPa)n]

Устойчивост на силен дъжд:
DIN EN 1027

≥ 600 Pa

UV стабилност: мин. 4 месеца

Температурна устойчивост: от около -40°C до +80°C

Температура на обработване: +5°C до +45°C

Съвместимост с гранични строителни материали: изпълнено

Допуски в размерите: 
DIN 7715 T5 P3

изпълнено

Температура на съхранение: от +1°C до +20°C

Способност за съхранение: 12 месеца, при съхранение на сухо,  
в неразпечатана опаковка

Цвят: бял

Име на артикула Оп. ед. Арт. ном.

Фолио blaugelb DuoSL600 75 mm x 30 m
Единична перфорация 

8 x 30 m 9081827

Фолио blaugelb DuoSL600 90 mm x 30 m
Двойна перфорация

6 x 30 m 9081828

Фолио blaugelb DuoSL600 120 mm x 30 m
Двойна перфорация

4 x 30 m 9081829

Фолио blaugelb DuoSL600 200 mm x 30 m
Двойна перфорация

4 x 30 m 9081830

Фолио blaugelb DuoSL600 250 mm x 30 m
Тройна перфорация

4 x 30 m 9081831

Подготовка и обработка:

Основата трябва да е здрава, суха, чиста и без мазнини, масло, разтво-
рител, прах, лед и насипни части. Фолиото blaugelb DuoSL600 може да се 
монтира независимо от външните условия при температури над +5°C. 

Преди да бъде приложен, материалът се проверява за годност по  
отношение целта на приложение чрез подходящи индивидуални тестове. 
Ако основата е пореста, песъчлива, влажна или ако температурите са 
ниски, адхезивните свойства могат да се подобрят чрез предварителна  
обработка със спрей грунд blaugelb (арт. № 9066539, виж съответния  
технически лист). 

Информацията в този документ отговаря на наличната за нас информация и на техническите данни, но не представлява гаранция съгласно чл. 443 от BGB. Нашите указания за обработка са общова-
лидни насоки и поради многостранните възможности за употреба и приложение могат да се различават от конкретния случай. Затова те не освобождават автоматично от извършването на собствени 
опити. По всяко време можем да извършваме технически промени и допълнителни разработки.

*Да се изпълнят подходящи предварителни изпитвания
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Развийте фолиото blaugelb DuoSL600 от ролката и отрежете необходимата 
дължина плюс допълнително около 5 cm. 

Едностранно приложение: Отстранете тясната перфорирана защитна 
хартия от изцяло олепилената страна. 

Двустранно приложение: Издърпайте кафявата защитна хартия от 
самозалепването върху влакнестата страна и закрепете фолиото със 
самозалепващата страна към профила на рамката на прозореца. 

Във всички позиции на прилагане фолиото blaugelb DuoSL600 се  
притиска здраво върху прозоречния профил, подходящ за тази цел  
е притискащият валяк blaugelb (арт. № 9074068, виж съответния  
технически лист). Средното функционално ниво (кухина за фуга) се 
запълва догоре с предвидения изолационен материал. След това  
фолиото blaugelb DuoSL600 се залепва върху зида, без да се опъва, 
като трябва да се образува достатъчно дълга удължаваща част с ши-
рока самозалепваща част. В ъглите на откоса фолиото се оформя с 
припокриване, така че да образува вана (около 2-5 cm, в съответствие  
с ширината на фугата). Така оформеният „ъгъл“ е препоръчителен.  
Относно ширината на залепване в областта на откоса е задължително 
да се спазват препоръките от техническата инструкция „Измазване на 
уплътнителни ленти върху дограмата”. 

Фолиото може да се измазва веднага щом адхезивното свойство на 
лепилото се окаже достатъчно, за да носи тежестта на мазилката.  
За основите с нормална товароносимост и при нормален климат 
горните изисквания са налице след няколко часа. Преди измазване 
трябва да се извърши проверка на адхезията, особено ако основата 
е по-специфична (напр. основа с малка товароносимост) или ако са 
налице неблагоприятни атмосферни условия.

Доставка и форма на съхранение:

В оригинална опаковка на сухо място, защитен от замръзване и  
високи температури. Срок на съхранение: 12 месеца при температура 
на съхранение между +1°C и +20°C.

Изхвърляне:

Остатъците от фолиото blaugelb DuoSL600 могат да се изхвърлят с  
битовите отпадъци. Изхвърлянето се извършва в съответствие с  
националните и с местните разпоредби. 

Указание за безопасност:

Съгласно представените разпоредби и директиви продуктът не е опасно  
вещество.

Информацията в този документ отговаря на наличната за нас информация и на техническите данни, но не представлява гаранция съгласно чл. 443 от BGB. Нашите указания за обработка са общова-
лидни насоки и поради многостранните възможности за употреба и приложение могат да се различават от конкретния случай. Затова те не освобождават автоматично от извършването на собствени 
опити. По всяко време можем да извършваме технически промени и допълнителни разработки.

Фолио blaugelb DuoSL600

Лесно уплътняване за интериорни и екстериорни решения при едностранно и двустранно приложение.


