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OPIS PRODUKTU 
 
Taśma Versico tape polybacking jest produktem  z w pełni utwardzonej syntetycznej gumy, używanym do 
wykonywania wzajemnych połączeń arkuszy membran  Versigard EPDM we wszystkich systemach pokryć 
dachowych : balastowym, pełno-klejonym i mechanicznie mocowanym. Taśma Versico tape polybacking jest 
zabezpieczona przeźroczystą, wytrzymałą folią ułatwiającą jej stosowanie i zapewniającą długotrwałe i niezawodne 
połączenie.  
 
PODSTAWOWE PARAMERTY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI  
 

  Versico tape polybacking   Versico tape polybacking 
     7,5 cm    15 cm  

Kolor   Czarny    Czarny  
Składnik podstawowy   Syntetyczna guma   Syntetyczna guma 
Długość rolki    30.5 m   30.5 m  
Grubość   0.76 mm  0.76 mm 
Opakowanie   4 rolki w kartonie   2 rolki w kartonie 
Waga kartonu    12 kg  12 kg 
Okres przydatności 
do użycia    1 rok  1 rok  

 
UWAGI I OSTRZEŻENIA 
 
1. Należy unikać długotrwałego kontaktu ze skórą. W przypadku zaistniałego kontaktu dokładnie umyć podrażnione 

miejsce wodą z mydłem.  
2. Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może skrócić okres przydatności taśmy do użycia.  
3.  Podczas ciepłej i słonecznej pogody, należy trzymać rolki taśmy Versico tape polybacking w ich kartonach lub 

zacienionym miejscu do momentu ich użycia.  
4. Przechowywanie taśm w  temperaturze poniżej 4°C może spowodować ich utratę przyczepności i w 

wyjątkowych sytuacjach może skutkować brakiem dobrego łączenia z podłożem. Noc przed użyciem taśma 
powinna być składowana w temperaturze powyżej 15°C. Na dachu należy ją przechowywać w tzw. „termosach”, 
co pozwoli jej zachować temperaturę powyżej 4°C  

5.  Taśma Versico tape polybacking powinna być przechowywana w suchym pomieszczeniu.  
6. W trakcie wysychania środka gruntującego V150 primer , na zagruntowanej powierzchni może dojść do 

kondensacji wody (skraplania). Może to nastąpić przy wysokiej wilgotności powietrza i temperaturze bliskiej 
0°C. W przypadku pojawienia się kondensacji należy natychmiast przerwać nanoszenie gruntu i przyklejanie 
taśmy do momentu poprawienia się warunków atmosferycznych. Kiedy warunki pogodowe ulegną poprawieniu, 
wcześniej zagruntowane powierzchnia musi wyschnąć. Następnie należy ją ponownie zagruntować cienką 
warstwą gruntu i przyklejać taśmę Versico tape polybacking  

7.  Przechowywać bez dostępu dla dzieci. 
 
APLIKACJA 
 
1. Usunąć brud i nadmiar kurzu wycierając czystą szmatką powierzchnię łączenia. Jeśli jest ona silnie zabrudzona 

należy ją wyczyścić dokładnie za pomocą czyściwa W-Membrane Cleaner. Ten proces jest konieczny w 
przypadku membran, które były narażone na warunki atmosferyczne przez kilka tygodni.  

2. Wzdłuż linii styczności górnego arkusza membrany  z dolnym  zaznaczyć linię za pomocą wodoodpornego 
markera tworząc w ten sposób linię znacznikową.  

3. Nakładanie gruntu Versico V150 primer.  
Grunt nakłada się za pomocą czystej szmatki lub wałka malarskiego. Należy przemyć obie łączone 
powierzchnie kolistymi ruchami, dociskając do powierzchni , nakładając jednorodną cienką warstwę. 
Prawidłowo oczyszczona/zagruntowana powierzchnia powinna mieć jednorodny kolor na całej powierzchni, bez 
zacieków, smug i pęcherzy. 

4. Całą powierzchnię na którą będzie nakładana taśma Versico tape polybacking musi być czysta  i zagruntowana. 
Klej  nie przyklei się do brudnych i zakurzonych powierzchni. Wszelkie występujące zabrudzenia będą miały 
wpływ na przyczepność – jakość łączenia. 
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5. Grunt należy pozostawić do wyschnięcia. do momentu, gdy nie będzie on brudził palca przy dotyku. 
6. Nakładać taśmę  Versico tape polybacking tak szybko jak grunt Versico V150 odparuje I jest gotowy do klejenia. 

Zmniejsza to ryzyko ponownego zabrudzenia i zwiększa szansę na dobra  przyczepność podczas 
chłodniejszych dni.  

7. Rozwijamy z rolki ok 1m taśmy Versico tape polybacking, układamy wzdłuż zaznaczonej uprzednio linii    i 
doklejamy taśmę do dolnej membrany mocno dociskając dłonią. W ten sposób postępujemy na całej długości 
połączenia. Taśmę Versico tape polybacking łączy się na wzajemny 25 mm zakład.  Górna warstwa membrany 
powinna poleżeć trochę „ zrelaksować się” po jej rozłożeniu. Minimum 3mm taśmy musi wystawać poza łączoną 
krawędź. Na wszystkich powierzchniach i przecięciach szwów fabrycznych należy używać jednolitych kawałków 
taśy  Versico tape polybacking.  

8. Wałkowanie taśmy Versico tape polybacking za pomocą stalowego lub gumowego wałka ręcznego  po jej 
nałożeniu na zagruntowaną powierzchnię w znaczącym stopniu zredukuje częstotliwość pojawiania się 
pęcherzy powietrza na wykończonej już powierzchni szwu.  

9. Odrywamy folię zabezpieczającą taśmę leżącą poniżej górnego arkusza membrany, pozwalając mu na 
swobodne opadnięcie na odkrytą właśnie część taśmy.  

10. Dociskamy mocno dłonią górny arkusz leżący na taśmie, w poprzek łączenia w kierunku do jego brzegu.  
11. Zaraz po tym dociskamy taśmę stalowym lub silikonowym wałkiem szerokości 50 mm w poprzek łączenia ( pod 

kątem 45 stopni)  a nie równolegle.  
12. Instalujemy taśmę obróbkową Versico polyback uncured PS nad wszystkimi przecinającymi się łączeniami. 

Każdą krawędź łączenia wykończamy za pomocą uszczelniacza EPDM. 
13. Taśma Versico tape polybacking powinna tworzyć 5 cm zakład, od miejsca przecięcia łączeń w każdym 

kierunku. 
 
 
Należy dokonywać aplikacji wg najbardziej aktualnej wersji zarówno karty technicznej jak i instrukcji aplikacji. Obie 
dostępne w siedzibie Roofmart Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ulicy Giełdowej 12 
 
Wrocław 07/01/2013 
 


