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INNO- PROOF 

FOX TRIPLETAPE 120 
 

3 Katlı, İki Tarafı Polipropilen Keçe Kaplamalı, Alkali Dayanımlı Yalıtım Bandı 

Tanımı 

FOX TRIPLETAPE 120, 3 katlı, enine yüksek esnemeye sahip, boyuna rijit (esnemeyen), iki tarafı özel polipropilen 
(PP) keçe kaplamalı su yalıtım bandıdır. 

Kullanım Yerleri 

• Islak hacim (banyo, balkon, teras, çatı, havuz, endüstriyel  
mutfaklar vb.) su yalıtım uygulamalarında 

• Yatay ve düşey derz ve pah yalıtımında 

• Duş kanalı çevreleri ve gider üniteleri yalıtımında 
• Seramik ve doğal taş uygulamalarında 

Avantajları 

• Kolay ve hızlı uygulanır, 
• Uzun ömürlüdür, 
• Donma -Çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır, 
• Kimyasallara dayaklıdır 
• -30 oC ile 90 oC arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir. 
• İç köşe, dış köşe, tesisat ve zemin giderlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş formları bulunmaktadır. 
• Yüksek derecede yüke maruz kalan ya da sabit pozitif basınçlı su altındaki uygulamalarda kullanılabilir. 

 
Teknik Özellikleri 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Kimyasal Dayanım Tablosu 

Hidroklorik Asit %3 + Laktik Asit %5 + Sodyumhipoklorit  0,3 g/l + 

Sülfirik Asit %35 + Potasyum hidroksit %3/%20 + Tuzlu su(20g/l tuzlu deniz suyu) + 

Sitrik Asit 100g/l +     

+=dayanıklı; -=dayanıksız ; 0=güçsüz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malzeme Yapısı           Taşıyıcı (alt ve üst)  Polipropilen (PP) keçe 
            Kaplama    Çok esnek termoplastik elastomer 

Renk        Gri 
  Kopma Yükü-Boyuna        DIN EN ISO 527-3  120 N/15 mm  

Kopma Yükü-Enine  DIN EN ISO 527-3  25 N/15 mm 
Kopma Uzaması-Boyuna   DIN EN ISO 527-3  %70 
Kopma Uzaması-Enine      DIN EN ISO 527-3  %300 
Delinme Basıncı       2 bar 
UV Dayanımı,min  DIN EN ISO 4892-2  ≥500 saat 
Kalınlık        0,66 mm 
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Uygulama 

FOX TRIPLETAPE 120 uygulanacak derz, dipköşe birleşim noktalarına teknik föyünde belirtilen şekilde FOX su 
yalıtım malzemesi hazırlanır ve yalıtım fırçası ile yüzeye uygulanır (Resim 1). Hemen arkasından üzerine FOX 
TRIPLETAPE 120 yarısı duvarda yarısı zeminde olacak şekilde yalıtım malzemesinin içerisine gömülür(Resim 2). 
FOX TRIPLETAPE 120 pah bandı üzerine su yalıtım uygulaması yalıtım fırçası yardımıyla uygulanır (Resim 3). 

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

FOX TRIPLETAPE 120, yaş su yalıtım malzemelerinin içerisine yerleştirilmelidir. Kesici, delici ve sert aletler 
kullanılmamalıdır. Bandın uygulanmasından sonra su yalıtım malzemeleri FOX TRIPLETAPE 120 in üzerine 
getirilmelidir. 

 

Ambalaj 

Rulo Ebatları: 0,12 * 50 mt.   

Depolama 

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. En uygun kullanım süresi 
24 aydır. 

Sorumluluk 

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri San. 
ve Tic. Ltd Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler 
dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd 
Şti. sorumlu tutulamaz. Ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece 
ürünün kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir önceki katalogda yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız bu 
katalogdaki her türlü bilgi ve içerik detayında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalogda yer alan bilgilerin güncel ve 
geçerli olduğunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakkı saklıdır. 
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