
blaugelb Плівка DuoSL1050 Power Plus
Розумне управління вологістю монтажних швів, внутрішня та зовнішня герметизація при 
надзвичайно високій силі склеювання – все в одному продукті.

• До 1.050 Па повенестійкого та паропроникного ущільнення для зовнішніх поверхонь

• Повітронепроникне та пароізоляційне ущільнення згідно з нормами DIN 18355 

• Розумне управління вологістю швів за допомогою варіативної товщини дифузії водяного пару

• Внутрішнє та зовнішнє ущільнення лише одним продуктом

• Cтійкий до УФ-впливу мінімум 4 місяці
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Розумне управління вологістю монтажних швів 
при найвищій силі склеювання – ідеально скомбіновано  
в blaugelb Плівці DuoSL1050 Power Plus
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blaugelb Плівка DuoSL1050 Power Plus 
Розумне управління вологістю монтажних швів, внутрішня та зовнішня герметизація  
при надзвичайно високій силі склеювання – все в одному продукті.

Властивості товару:

blaugelb Плівка DuoSL1050 Power Plus – це комбінація спеціальної 

саморегулюючої синтетичної плівки та волокнистого ламінування. 

Незважаючи на суцільне проклеювання, ущільнювальна смуга має 

варіативну товщину дифузії водяного пару. Вона може регулювати 

вологопроникність швів при внутрішньому та зовнішньому застосуванні так, 

що висихання забезпечується цілий рік.

blaugelb Плівка DuoSL1050 Power Plus – є повенестійкою до 1.050 Па та 

стійкий до УФ-впливу мінімум 4 місяці. Вона гнучка та приймає зміни деталі. 

Оснащення суцільною клеючою стороною з перфорованим захисним 

папером та самоклеючою стрічкою на волокнистій стороні забезпечують 

прикріплення blaugelb Плівки DuoSL1050 Power Plus в одну або дві сторони, 

а також відмову від клейкої стрічки. Оскільки blaugelb Плівка DuoSL1050 

Power Plus застосовується як зсередини так і ззовні, то відсутній ризик 

змішування, а також подвійного складування. Таким чином blaugelb плівка 

DuoSL1050 Power Plus – є ідеальною герметизуючою плівкою для монтажних 

та деформаційних швів на вікнах та дверях під час реконструкції та при 

новому будівництві. 

blaugelb Плівка DuoSL1050 Power Plus кріпиться маленькими самоклеючими 

смужками до віконного профілю та приклеюється суцільно проклеєною 

стороною до цегляної стінки. 

Самоклеюча стрічка має чудову адгезію до стандартних віконних профілів 

та звичних будівельних основ. В перші хвилини склеювання можна 

відкоригувати. 

На blaugelb Плівку DuoSL1050 Power Plus на волокнисту сторону можна 

наносити штукатурку та фарбу, і таким чином її можна змонтувати повністю 

прихованою. 

Переваги товару:

• До 1.050 Па повенестійкого та паропроникного ущільнення для 

зовнішніх поверхонь

• Повітронепроникне та пароізоляційне ущільнення згідно норм DIN 

18355

• Розумне управління вологістю швів за допомогою варіативної товщини 

дифузії водяного пару

• Внутрішнє та зовнішнє ущільнення лише одним продуктом

• Немає ризику змішування та подвійного зберігання 

• Підходить для використання під штукатурку та фарбу, прихована 

вставка

• Cтійкий до УФ - впливу мінімум 4 місяці

• Волого-та термостійка

• Просте використання за допомогою трьох самоклеючих стрічок

• Одно-та двухстороннє застосування

• Висока клейка здатність самоклеючих стрічок на звичних будівельних 

основах, а також віконних та дверних профілях* без додаткової 

клеючої плівки

• Гнучка та здатна до розтягування плівка, поглинає рух деталей

• Міцна форма плівки для тривалої експлуатації

• Ущільнення швів відповідно до інструкції з професійного монтажу

• Виготовлено в рамках системи якості згідно ISO 9001 / EN 29001

Технічні характеристики: 

Матеріал: спеціальна синтетична плівка 
з волокнистим ламінуванням, 
проклеюється по всій поверхні

Клас будматеріалів:
DIN 13501

клас E

Товщина дифузії водяного пару:
DIN EN 12572

товщ.диф.вод.пару > 0,03 м до < 15 м, 
в залежності від середньої вологості

Коефіцієнт проникності швів:
DIN EN 1026

a * 0 m3/[h * m * (daPa)n]

Повенестійкість:
DIN EN 1027

< 1.050 Па

Стійкість до ультрафіолетового опромінення мінімум 4 місяці

Термостійкість: від -40°C до +80°C

Робоча температура: -5°C до +45°C

Сумісність з суміжними будматеріалами: доведено

Допуск:
DIN 7715 T5 P3

доведено

Температура зберігання: при +1°C до +20°C

Термін зберігання: 12 місяців, при сухому зберіганні в 
закритому оригінальному контейнері

Колір: білий

Назва артикулу ПО № артикулу

blaugelb Плівка DuoSL1050 Power Plus 60 мм х 30 м 
1-раз перфорована 

10 х 30 м 0419027

blaugelb Плівка DuoSL1050 Power Plus 75 мм х 30 м 
1-раз перфорована

8 х 30 м 0424605

blaugelb Плівка DuoSL1050 Power Plus 90 мм х 30 м 
2-рази перфорована 

6 х 30 м 0419031

blaugelb Плівка DuoSL1050 Power Plus 120 мм х 30 м 
2-рази перфорована 

4 х 30 м 0419032

blaugelb Плівка DuoSL1050 Power Plus 200 мм х 30 м 
2-рази перфорована 

4 х 30 м 0419034

Підготовка та використання:

Основа має бути міцною, сухою, чистою, а також очищеною від жиру, 

мастила, розчинника, пилу, льоду та незакріплених деталей. blaugelb Плівка 

DuoSL1050 Power Plus може використовуватись при температурі -5°С. Перед 

застосуванням матеріал потрібно перевірити за допомогою відповідних 

випробувань на її придатність для цілей використання. На пористих, 

піщаних, вологих основах, а також при низьких температурах адгезія може 

бути посилена за рахунок попередньої обробки праймером blaugelb (див. 

відповідний технічний паспорт). 

blaugelb Плівка DuoSL1050 Power Plus відмотується від рулону та відрізається 

на необхідній довжині з припуском бл. 5 см. Одностороннє застосування: 

зняти маленький перфорований захисний папір на повністю проклеєній 

стороні. Двостороннє застосування: Протягнути захисний папір з 

самоклеючої стрічки на волокнисту сторону. 

Представлена інформація на цьому документі найкраще відповідає викладеній нами інформації та технічним даним. Однак вона не надає гарантії згідно § 443 Цивільного кодексу. Наші технологічні інструкції – це 
загальні діючі директиви і можуть відрізнятись на основі багаторазового застосування та придатності в окремому випадку. Користувач автоматично не звільняється від проведення власних досліджень. Технічні 
зміни та удосконалення завжди з нами обговорюються. 

*Проведено відповідні випробування
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blaugelb Плівка DuoSL1050 Power Plus 
Розумне управління вологістю монтажних швів, внутрішня та зовнішня герметизація  
при надзвичайно високій силі склеювання – все в одному продукті.

Міцно притиснути blaugelb Плівку DuoSL1050 Power Plus до віконного профілю 

в усіх позиціях застосування. Повністю заповнити середній функціональний 

рівень (пустота у шві) передбаченим ізоляційним матеріалом. 

І нарешті без зусиль приклеїти blaugelb Плівку DuoSL1050 Power Plus 

широкою самоклеючою смугою до цегляної стіни утворюючи достатнє 

кільце розширення. На кутах відкосу віконного пройому плівку приклеїти 

внакладку (бл. 2-5 см, відповідно ширині шва). Отриманий таким чином 

«округлий кут» є рекомендованим. Для ширини склеювання в області 

відкосу віконного пройому слід дотримуватись рекомендацій технічної 

інструкції «Штукатурні роботи по ущільнюючим плівкам на віконних рамах».

Доставка та зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці та сухому місці, захищати від впливу холоду 

та спеки. При температурі зберігання між +1°C та +20°C термін зберігання 

становить 12 місяців. Коробки зберігати у вертикальному положенні. 

Утилізація:

Залишки blaugelb Плівки DuoSL1050 Power Plus можуть бути утилізовані 

разом з побутовим сміттям. Дотримуйтесь національних та місцевих правил 

утилізації. 

Рекомендації з техніки безпеки:

Згідно з даними правилами та директивами продукт не є небезпечною 

речовиною. 

Представлена інформація на цьому документі найкраще відповідає викладеній нами інформації та технічним даним. Однак вона не надає гарантії згідно § 443 Цивільного кодексу. Наші технологічні інструкції – це 
загальні діючі директиви і можуть відрізнятись на основі багаторазового застосування та придатності в окремому випадку. Користувач автоматично не звільняється від проведення власних досліджень. Технічні 
зміни та удосконалення завжди з нами обговорюються. 


