
 

Medžiaga 

TP606 Cocoband – laidi garams, savaime išsiplečianti 

sandarinimo juosta (GSSJ), pagaminta poliuretano pagrindu ir 

impregnuota neopreno junginiu. 

Naudojimo sritis 

Juosta tinkama langų ir lauko durų blokams montuoti, įrengiant 3 

sluoksnių izoliaciją pagal montavimo siūlių standartų 

reikalavimus. TP606 yra naudojama uždaroms ir atviroms 

sandūroms iš išorinės statybinių konstrukcijų, pasižyminčių didele 

deformacija, pusės izoliuoti (daugiasluoksnių plokščių, metalinių 

stogų ir kt. sandūroms). 

Spalva 

juoda 

Matmenys 

Juostos plotis/storis (mm) Siūlės plotis (mm) 
10/2 2 
15/2 2 
20/2 2 
25/2 2 
10/3 3 

15/3 3 

20/3 3 

25/3 3 

15/4 4 

20/4 4 

25/4 4 

30/4 4 

20/5 5 

25/5 5 

30/5 5 

40/5 5 

20/6 6 
25/6 6 

30/6 6 
40/6 6 
20/8 8 
25/8 8 

30/8 8 
35/8 8 

40/8 8 
20/10 10 
25/10 10 
30/10 10 
35/10 10 
40/10 10 
25/12 12 
30/12 12 
35/12 12 
40/12 12 

Techniniai duomenys 

Klasifikacija Rodiklis 

Medžiaga minkštos poliuretano putos 

impregnavimas sintetinė danga ir aliuminio oksidas 
tankis 75 kg/m3 ±8 kg/m3 

atsparumas ugniai B1 (DIN 4102, п.1) 

šiluminis laidumas 60 mV/mK 

atsparumas temperatūroms nuo -30°С iki +85°С 

išsitempimas >25% NEN 3413 
didžiausias suspaudimas 90 % proc. nuo pradinio storio 

atsparumas UVS didžiausias (DIN 53387) 

galiojimo terminas 12 mėnesių 

 

Уплотнительная лента 
Cocoband 

Основные преимущества 

• В поджатом состоянии устойчивая к 

воздействию воды и ветра при 

давлении до БООПа; 

• устойчивая к лучам УФ 

• лента с открытыми порами 

пропитана составом без свободно-

растворимой дисперсии. 

 

 

Sandarinimo juosta 
Cocoband 

Pagrindiniai privalumai 

 Suspaustos būklės atspari 
vandens ir vėjo poveikiui iki 600 
Pa; 

 atspari UV spinduliams 

 juosta atviromis poromis 
impregnuota tirpalu, kurio 
sudėtyje nėra laisvai tirpstančios 

dispersijos. 



Techninė priežiūra 

„Tremco illbruck“ dirba patyrusių techninių pardavimų 

atstovų komanda, galinti padėti išsirinkti ir nurodyti 

reikiamus produktus bei suteikti techninę priežiūrą.  

 
Papildoma informacija 

Įmonė „Tremco illbruck“ gamina produktus, griežtai 
laikydamasi kokybės ir standarto reikalavimų. 

Visus gaminius, naudojamus pagal „Tremco illbruck“ 
nurodymus, tačiau esančius su defektais, pakeisime 
nemokamai. Įmonė „Tremco illbruck“ pasilieka teisę iš 
anksto nepranešusi keisti gaminių techninius duomenis 
pagal bendrovės nuolatinio tobulėjimo politiką. 

 

Ribotos atsakomybės bendrovė OOO „Tremco illbruck“ 

Zarečnaja g. 2, Klimovskas, Maskvos sritis, 

142180, Rusija 

tel. +7 495 6440299 faks. +7 499 501 7980 

tel.: (+7 812 922) 620-0051, 6204094 

Russia@tremco-illbruck.com www.tremco-illbruck.ru 

 

 

  

Sandarinimo juosta Cocoband 
Klijavimas 
1. Apdorojamas paviršius turi būti švarus, sausas, nedulkėtas. 

2. Juostos sudėtyje nėra bitumo, ji nepalieka pėdsakų ir yra 

atspari alkidinei gumai ir vandens pagrindo dažams (prieš 

naudojimą rekomenduojame išbandyti). 

Sveikatos apsauga ir atsargumo priemonės 
Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite gaminio saugos duomenų 

lapą. 
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