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OMEGA PLASTO 
Żeby zagwarantować i szczelność powietrzną przegród budynku, przewidziane do tego folie albo materiały 
panelowe w miejscach pokrywania się i przenikania oraz połączeniach muszą zostać trwale uszczelnione. 
Taśma OMEGA PLASTO jest rozciągliwą butylową taśmą klejącą z podkładem włókninowym, którą można 
tynkować i malować. Powierzchnia klejąca wyposażona jest w dzielony lub asymetrycznie dzielony podkład 
PE. Podział linera umożliwia staranne wykonanie w strefach przejściowych i narożnych. Oprócz innych prac 
związanych z uszczelnianiem, taśma klejąca służy również do wykonania drugiego poziomu odprowadza-
nia wody pod parapetem okiennym.

skład
Taśma klejąca butylowo- kauczukowa
Laminowana włóknem spinningowym

grubość

Odporność na temperatury

Temperatura użytkowania

Odporność na UV    Miesiące

kolor szara, z białym flisem

składowanie 2 lata, W suchym i chłodnym

Klasa zapłonu

• Punkty przyłączenia do murów 
tynkowanych lub malowanych

• Możliwe użycie do uszczelnienia cokołu 
(obciążenie „nie nacisk wody”) stosownie 
do normy ÖNORM B3692 lub dyrektywy 
„Połączenie cokołu w budownictwie 
drewnianym”

• 2. płaszczyzna wodonośna
• Cokół, również w połączeniu z OMEGA 

PoBit Pasta uszczelniająca 
• Przewody (zaokrąglenia)
• Krawędzie wewnętrzne i zewnętrzne 

(elastyczność)
• Zaklejanie kątów
• Nadaje się do przyłączenia komina 

lub okna dachowego (wykonywanie 
narożników)

• Do stosowania na zewnątrz
•  Do szybkiego i łatwego wykonania drugiego 

poziomu odprowadzania wody pod 
parapetem okiennym

DOSTÊPNE W NASTÊPUJ¹CYCH WYMIARACH
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• Możliwość zatynkowania lub 
zamalowania

• Dzielona taśma ochronna
• Duża przylepność kleju butylowego
• Wyrównuje nierówności podłoża dzięki 

grubej warstwie kleju

• Wodoodporny, rozciągliwy
• Stosowanie w niskich temperaturach
• Z podkładem w sprayu utrzymuje się na 

bitumach
• Możliwe jest bezpośrednie przyklejenie 

parapetu środkiem klejąco-uszczelniającym 
UNI MS

ZALETY

Szerokość rolki

Długość rolki

Paski zabezpieczające

Rolek/karton
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Materiały, dla których zostanie zastosowana muszą być wolne od tłuszczu i od kurzu, podłoża muszą być poza 
tym suche i nośne. OMEGA PLASTO pełni funkcje uszczelniania, a nie chroniącego przez tarciem połączenia. 
Najlepsze przyleganie do podłoża jest osiągane w połączeniu z podkładem przylegającym BUBI LF.
Na silnie porowatych i silnie ssących powierzchniach, takich jak beton, tynk, nieobrobiona stal i surowe drewno 
oraz w strefach nakładania się taśmy zalecamy obróbkę powierzchni środkiem gruntującym ISOCELL.

Taśma OMEGA PLASTO musi być przyklejona na całej powierzchni. Spoiny > 5 mm należy podłożyć.

Taśmy butylowe i bitumiczne wykazują wysoki ciężar własny. Należy mechanicznie zabezpieczyć podczas montażu 
w obszarze nawisłym np. sufity, wysięgi, w dolnym obszarze, podczas którego siła ciężkości bezpośrednio oddziałuje 
na taśmę.
Za pomocą rakla dociskowego możliwe jest wykonanie krawędzi z zapewnieniem dobrej jakości, bez pustych 
przestrzeni. W przypadku surowych, nierównych powierzchni pełną zdolność przylegania osiąga się przy wykorzys-
taniu miękkiej rolki dociskowej AIRSTOP ROLL z kauczuku komórkowego.

ZALECANY OSPRZĘT
UNI podkład w sprayu
Sciągaczka ciśnieniowa
AIRSTOP ROLL rolkę dociskową
UNI MS Masa uszczelniająco-klejąca

WYKONANIE JAKO DRUGI POZIOM ODPROWADZANIA WODY

Wąska strona taśmy OMEGA PLASTO jest mocowana w dolnej części parapetu i przyklejana wokół narożników. 
Taśma powinna być w ościeżu przeciągnięta do góry na ok. 6 cm. Następnie należy ściągnąć szeroki liner, aby 
przymocować taśmę do podłoża. Wystający materiał można po prostu odciąć, przy czym zaleca się pozostawienie 
niewielkiego występu jako krawędzi okapowej lub do mocowania profili tynkowych. Na silnie porowatych i silnie 
ssących powierzchniach, takich jak beton, tynk, nieobrobiona stal i surowe drewno, oraz w strefach nakładania się 
taśmy zalecamy obróbkę powierzchni środkiem gruntującym ISOCELL.

(1)
Uciąć taśmę z ok. 12 cm nadmiarem. Należy oderwać wąski liner taśmy samoprzylepnej i starannie docisnąć pasek 
mocujący do dolnej ramy okna.

(2)
Przeciągnąć taśmę okienną po bokach ościeży na ok. 6 cm bez naprężania i mocno ją docisnąć.
(Por. HFA_richtlinie_fensterbank_3Aufl_20150801)

(3)
Teraz należy oderwać drugi, szerszy liner i docisnąć taśmę powierzchnią klejącą do dolnej części ościeża okna 
od środka, postępując dalej w lewo i w prawo. Należy ostrożnie wcisnąć elastyczną taśmę w rogi i krawędzie i 
pociągnąć ją w górę po bokach ościeży. Za pomocą rakla dociskowego możliwe jest przy tym wykonanie krawędzi 
z zapewnieniem dobrej jakości, bez pustych przestrzeni.

(4)
Po czystym wklejeniu taśmy w jednym kawałku oraz właściwej obróbce kątów powstaje druga, funkcjonalna 
powierzchnia odprowadzająca wodę. Możliwe jest przyklejenie parapetu środkiem klejąco-uszczelniającym UNI MS 
bezpośrednio do powierzchni włókniny.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBRÓBKI OMEGA PLASTO


