
SUPERSEAL AC90 
αυτοκόλλητη εµποτισµένη προσυµπιεσµένη 
σφραγιστική ταινία 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Οι ταινίες SUPERSEAL AC90 σφραγίζουν αρµούς και 
ενώσεις διατηρώντας µόνιµη ελαστικότητα και 
διασφαλίζοντας διαρκή σφράγιση, ειδικά για 

αρµούς που εµφανίζουν αυξηµένη κινητικότητα 

Έχουν βάση από λεπτόπορη αφρώδη εύκαµπτη 
πολυουρεθάνη µε καλή και διαρκή ελαστικότητα 

Είναι οµοιογενώς εµποτισµένες µε τροποποιηµένες 
πολυακρυλικές ρητίνες που διασφαλίζουν µόνιµη 
σφράγιση 

Είναι προσυµπιεσµένες στο 15-20% του τελικού πάχους 
τους ώστε να τοποθετούνται εύκολα σε σταθερούς 
αρµούς και µπορούν να γεφυρώσουν µεγάλες αποκλίσεις 
πλάτους αρµού 

Η ακρυλική εµπότιση δεν αφήνει υπολείµµατα στα σηµεία 
εφαρµογής της ταινίας, δεν διαρρέει, δεν εξατµίζεται, δεν 
συρρικνώνεται, δεν ξηραίνεται 

Έχει εξαιρετική αντοχή σε γήρανση, υπεριώδη 
ακτινοβολία, καιρικές συνθήκες διαλύµατα οξέων, 
βάσεων, καύσιµα, λάδια, διαλύτες κλπ  

Χάρη στη µόνιµη ελαστικότητά τους παραµένουν διαρκώς 
εύκαµπτες και ακολουθούν τα τοιχώµατα στις θερµικές 
και δοµικές συστολο-διαστολές 

Μετά την τοποθέτησή τους, αποσυµπιέζονται µε αργό 
ρυθµό, επανέρχονται οµοιόµορφα στο αρχικό τους πάχος, 
εφαρµόζουν µε ακρίβεια στο σχήµα του αρµού και 
σφραγίζουν όλο τον διαθέσιµο χώρο, ακόµα και τις 
µικρότερες ανωµαλίες του 

Επιτρέπουν τη διαπνοή µέσω του αρµού (διάχυση υδρατµών) 

Μπορούν να επικαλυφτούν µε γύψο (χωρίς διαλύτες) και να βαφτούν 

Είναι αυτοκόλλητες για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση 

Επιπρόσθετα προσφέρουν θερµοµόνωση (λόγω καλού λ), ηχοµόνωση (λόγω σφράγισης των οδών 
διαφυγής του ήχου) και, κυρίως, απόσβεση κραδασµών (λόγω των βισκοελαστικών τους ιδιοτήτων) 

2. ΠΑΧΗ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΩΝ 

SUPERSEAL AC90 10x10 Μήκος 10m x πλάτος 10mm x τελικό πάχος 10mm 

SUPERSEAL AC90 15x15 Μήκος 8m x πλάτος 15mm x τελικό πάχος 15mm 

SUPERSEAL AC90 15x20 Μήκος 6m x πλάτος 15mm x τελικό πάχος 20mm 

SUPERSEAL AC90 20x20 Μήκος 6m x πλάτος 20mm x τελικό πάχος 20mm 

Οι τύποι αυτοί αποτελούν τη στάνταρντ σειρά (διαθέσιµοι σε στοκ) 

Άλλες διαστάσεις και πάχη είναι διαθέσιµα κατόπιν παραγγελίας 
 

 

 



3. ΧΡΗΣΕΙΣ 

Μεταξύ κουφωµάτων & τοιχοποιίας 
Είναι προσυµπιεσµένες και τοποθετούνται εύκολα  
Επιτρέπουν τη διαπνοή 
Εφαρµόζουν µε µεγάλη ακρίβεια 

Μεταξύ προκατασκευασµένων 
τσιµεντένιων στοιχείων 

Αντιστέκονται στις αλκαλικές επικαθίσεις 
Είναι συµβατές µε άλλα οικοδοµικά υλικά 
Μπορούν να βαφτούν 

Σε ξύλινες κατασκευές 
Είναι αυτοκόλλητες για γρήγορη εφαρµογή 
Απορροφούν κραδασµούς 

Μεταξύ µεταλλικών στοιχείων και σε 
µεταλλικές προσόψεις 

Είναι µόνιµα ελαστικές 
Απορροφούν τους κραδασµούς µεταλλικών φύλλων 
Αυξάνουν την ηχοµονωτική αξία 

Σε µόνωση οροφής 
Παίρνουν γύρω από τις καλωδιώσεις και 
σφραγίζουν από ρεύµατα αέρα και θόρυβο 

Όσο µεγαλύτερη η συµπίεσή τους τόσο µεγαλύτερος ο βαθµός σφράγισης 

ü Συµπιεσµένες στο 50% του αρχικού τους πάχους σφραγίζουν έναντι σκόνης, ρευµάτων αέρα, 
ανέµου, απώλειας θερµότητας και θορύβου 

ü Συµπιεσµένες στο 25%-30% σφραγίζουν έναντι προσπίπτουσας βροχής 

ü Συµπιεσµένες στο 20%-25% είναι υδατοστεγείς 

Ο ρυθµός της αποσυµπίεσης τους εξαρτάται από τις συνθήκες και αυξάνεται µε τη σχετική 
υγρασία και τη θερµοκρασία 

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Χρώµα - Γκρι 

Πυκνότητα DIN 53420 90-95 kg/m3 

Συµπεριφορά στη φωτιά MVSS 302 SE (αυτοσβεννύµενες) 

Αντίσταση στη διάχυση υδρατµών DIN 52615 <100 

Θερµοκρασιακά όρια εφαρµογής - -20°C, +110°C 

Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας ISO 8302 0,046 W/mK 

Αντοχή σε εφελκυσµό ISO 1798 > 120 kPa 

Επιµήκυνση θραύσης ISO 1798 > 140% 

Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας ISO 8302 0,046 W/mK 

5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ü Δεν απαιτούνται κόλλες – έχουν τέλεια πρόσφυση σε µέταλλο, τσιµέντο, τούβλο και στα 
περισσότερα δοµικά υλικά 

ü Δεν χρειάζονται ειδικές προεργασίες στις επιφάνειες (όπως αστάρωµα, µασκάρισµα κά) 

ü Δεν απαιτείται κορδόνι αρµών ή άλλου τύπου πληρωτικό υλικό υποστήριξης αρµών και 
συνεπώς αποφεύγονται όλες οι αστοχίες που έχουν αιτία την πληµµελή τοποθέτησή του 
(λάθος µέγεθος, τραυµατισµός κά) 

ü Τοποθετούνται ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν 

ü Σε σταθερούς αρµούς επικολλούνται στην µία πλευρά και αν χρειαστεί συγκρατούνται µε τη 
βοήθεια σφήνας που στο τέλος αφαιρείται 

ü Στις ενώσεις δύο τµηµάτων ταινίας να επικαλύπτονται κατά 2-3cm ανάλογα µε το πάχος τους 
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