
blaugelb Багатофункціональна стрічка TrioSDL600

Герметизація всіх 3 рівнів монтажного шва лише одним продуктом.

• Лише 1 продукт і лише 1 крок з монтажу для герметизації всіх 3 рівнів

• Понад 600 Па повенестійкого та паропроникного ущільнення для зовнішніх поверхонь

• Звуко- та теплоізоляція на проміжних рівнях

• Повітронепроникна та пароізоляційна на внутрішніх поверхнях згідно з класом навантаження BG R

• Випробування деталі конструкції згідно з Інститутом віконних технологій - директива MO-01 / 1 : 2007-01

• Клас навантаження BG 1 – перевірено згідно з нормами DIN 18542
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blaugelb Багатофункціональна стрічка TrioSDL600 
демонструє найвищу міцність на всіх трьох рівнях
монтажного шва. 
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blaugelb Багатофункціональна стрічка TrioSDL600

Герметизація всіх 3 рівнів монтажного шва лише одним продуктом.

Властивості товару:

blaugelb Багатофункціональна стрічка TrioSDL600 – це попередньо стиснута 

3-рівнева ущільнююча стрічка на основі спеціального, просоченого 

пінополіуретану. Скорочення SDL600 означає її властивості:

• Повенестійка понад 600 Па та стійка до атмосферних впливів (ПСТ 1 

перевірено) на зовнішній стороні

• Ізоляція від звуку та тепла на функціональному рівні

• Повітронепроникна та пароізоляційна для приміщення (перевірено)

На основі її особливих властивостей вона служить для герметизації 

трьох рівнів монтажних та деформаційних швів на вікнах та дверях. 

При цьому забезпечується та підтверджується Інститутом віконних 

технологій Розенхайма цілорічне розсихання швів згідно з Постановою 

про енергозбереження та нормами DIN 4108-3. Тривала надійність була 

підтверджена на випробуванні деталі конструкції згідно з директивою MO-

01 / 1 : 2007-01 Інституту віконних технологій. Монтаж можна проводити 

незалежно від зовнішніх параметрів. Оскільки ущільнення швів blaugelb 

багатофункціональною стрічкою TrioSDL600 вимагає лише одного робочого 

кроку, вона надає величезну економію при витратах коштів та часу для 

здійснення герметизації. 

blaugelb Багатофункціональна стрічка TrioSDL600 приклеюється та 

притискається до віконного профілю за допомогою клеючої смуги. Кути 

та кінці стрічки завжди слід з’єднувати встик. При цьому відрізати стрічку 

з запасом близько 15 мм. Сірі просочені сторони стрічки повинні бути 

вставлені до сторони приміщення. 

Самоклеюча смуга має відмінну адгезію до стандартних віконних профілів. 

Попередньо стисла blaugelb багатофункціональна стрічка TrioSDL600 має 

високу пружність та автоматично розширюється до зазначеної ширини 

швів. Таким чином, всього за допомогою декількох розмірів стрічки можна 

вирівняти різні допустимі відхилення швів. Рух деталей уловлюється та 

уникаються розриви на швах. На blaugelb багатофункціональну стрічку 

TrioSDL600 можна наносити штукатурку та фарбу і, таким чином, вона може 

бути повністю прихованою. Вона підходить як для ремонту так і для нового 

будівництва. 

Переваги товару:

• лише 1 продукт і лише 1 крок з монтажу для герметизації всіх 3 рівнів

• понад 600 Па повенестійкого та папропроникного ущільнення для 

зовнішніх поверхонь

• звуко- та теплоізоляція на проміжних рівнях

• повітронепроникна та пароізоляційна на внутрішніх рівнях згідно з 

класом навантаження BG R

• випробування деталі конструкції згідно з Інститутом віконних технологій 

- директива MO-01 / 1 : 2007-01

• клас навантаження 1 – перевірено  згідно з нормами DIN 18542

• волого- та термостійка

• легке та швидке використання за допомогою клеючої стрічки, 

економить час та гроші

• висока сила адгезії на звичних для будівництва віконних та дверних 

профілях*

• гнучка, поглинає рух деталі                                                                                                 

• 

• висока пружність, за допомогою кількох розмірів стрічки покривається 

різна ширина швів

• можливий монтаж незалежно від зовнішніх параметрів

• клас будматеріалів B1 - вогнестійкий (згідно з нормами DIN 4102)

• герметизація швів згідно з Постановою про енергозбереження, 

нормами DIN 18355

• ущільнення швів відповідає Інструкції щодо планування та здійснення 

монтажу вікон та дверей для нового будівництва та ремонту

• вироблений у рамках системи якості згідно з ISO 9001/EN 29001

• з малим вмістом шкідливих речовин перевірено згідно з EMICODEEC1 

Plus

Технічні характеристики:

Матеріал: спеціальний, просочений поліуретан

Клас будматеріалів:
DIN 4102

B1 (вогнестійкий)

Клас навантаження:
DIN 18542

BG 1 та BG R

Повенестійкість:
DINEN 1027

> 600 Па

Коефіцієнт проникності швів:
DIN EN 12114

a < 0,1 m3 / [h*m*(daPa)n]

Теплопровідність:
DIN EN 12667

A = 0,048 W/m*K

Звукоізоляція швів: до 59 дБ (двосторонні покладені шви)

Термостійкість:
DIN 18542

від -30°C до  +80°C

Сумісність з суміжними будматеріалами:
DIN 18542

доведено

Світло-та атмосферостійкість:
DIN 18542

доведено

Стійкість до дифузії водяної пари:
DIN EN ISO 12572

µ ≤ 100

Товщина дифузії водяної пари: паропроникний

Коефіцієнт теплопередачі глибини віконної 
конструкції  60 / 70 / 80 / 90 мм:
DIN 4108-3

U = 0,8 / 0,7 / 0,7 / 0,6 W/(m2*K)

Робоча температура: +5°C до +30°C

Допуск на розмір:
DIN 7715 T5 P3

доведено

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

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

Колір: антрацит, внутрішня сторона просочена 
сірим

Назва артикулу ПО № артикулу

blaugelb багатофункціональна стрічка TrioSDL600 54/6-15 7 x 15 м 0418782

blaugelb багатофункціональна стрічка TrioSDL600 64/6-15 6 x 15 м 0418785

blaugelb багатофункціональна стрічка TrioSDL600 74/6-15 5 x 15 м 0418786

blaugelb багатофункціональна стрічка TrioSDL600 84/6-15 4 x 15 м 0418787

blaugelb багатофункціональна стрічка TrioSDL600 54/10-20 7 x 12 м 0418788

blaugelb багатофункціональна стрічка TrioSDL600 64/10-20 6 x 12 m 0418789

 blaugelb багатофункціональна стрічка TrioSDL600 74/10-20 5 x 12 м 0418790

blaugelb багатофункціональна стрічка TrioSDL600 84/10-20 4 x 12 м 0418791

blaugelb багатофункціональна стрічка TrioSDL600 54/15-30 7 x 8 м 0418821

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.  

*Проведені відповідні випробування.



листопад 2015 - ME | WS | 0001 - www.meesenburg.de

blaugelb Багатофункціональна стрічка TrioSDL600

Герметизація всіх 3 рівнів монтажного шва лише одним продуктом.

Назва артикулу ПО № артикулу

blaugelb багатофункціональна стрічка TrioSDL600 64/15-30 6 x 8 м 0418822

blaugelb багатофункціональна стрічка TrioSDL600 74/15-30 5 x 8 м 0418823

blaugelb багатофункціональна стрічка TrioSDL600 84/15-30 4 x 8 м 0418824

Підготовка та використання:

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

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

Багатофункціональна стрічка TrioSDL600 може бути використана незалежно 

від зовнішніх параметрів (при температурі від +5°C).

Перед застосуванням матеріал потрібно перевірити за допомогою 

відповідних випробувань на її придатність для цілей використання. При виборі 

відповідних розмірів стрічки враховуються надані замовником допустимі 

відхилення, а також дані для області застосування багатофункціональної 

стрічки, що вказані на картонній упаковці. blaugelb Багатофункціональна 

стрічка TrioSDL600 відмотується від рулону та відрізається на необхідній 

довжині, на погонний метр бл.1 см додати в якості компенсації розширення. 

Обробка швів за допомогою багатофункціональних стрічок повинна бути 

виконана як «тіньовий шов», вони повинні бути встановлені на відстані  бл. 

2 мм до кромки шва. 

Зняти захисний папір з клеючої сторони, приклеїти та притиснути її 

до гладкої поверхні кромки деталі, що герметизується. Не натягуйте 

blaugelb багатофункціональну стрічку TrioSDL600 навколо/над кутами. 

Багатофункціональні стрічки на кутах та кінцях стрічки щоразу з’єднуються 

встик при припуску бл. 15мм. blaugelb Багатофункціональна стрічка 

TrioSDL600 самостійно розширюється та створює надійне від повеней 

ущільнення шва згідно з залежною від зовнішніх параметрів фазою 

адаптації. Віконний блок направити та закріпити у відкосі віконного пройому.

Доставка та форма 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 

складає 12 місяців. Коробки зберігати у вертикальному положенні. 

Утилізація:

Залишки blaugelb багатофункціональної стрічки TrioSDL600 можуть бути 

утилізовані разом з побутовим сміттям. Дотримуйтесь  національних та 

місцевих правил утилізації. 

Рекомендація з техніки безпеки: 

Згідно з цими 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.  


