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CCU3000K

Materiał 
Material
TCT 
(patent producenta)

Długość (mm) 
Length (mm)

3000

Montaż
Fixing type

high strenght 
transparent adhesive

transparent coextruded 
thermoplastic (producer. patent)

transparentna taśma 
dwustronna

UWAGA: zestaw nie zawiera szablonu montażowego NOTE: tempate is not included

grubość szkła (mm): 8-14 glass thickness (mm): 8-14

GARDA

2

CCU3000K to samoprzylepna obwodowa uszczelka do 
drzwi i ścianek  szklanych. Uszczelka dostarczana jest         
w zestawie z bardzo wytrzymałą transparentną taśmą 
dwustronną. Uszczelka może być stosowany dla szkła       
o grubości od 8–14 mm. Uszczelka zapewnia ochronę 
przed insektami, kurzem oraz czynnikami atmosferycznymi 
tj. wiatr czy zimno. Poprawia właściwości akustyczne 
drzwi i ścianek szklanych.

GLASS LIP is an adhesive perimetric seal for glass doors 
and walls of simple and easy �tting.  It consists of a soft 
transparent seal with lips which is quickly installed with 
an high strength transparent adhesive.  GLASSLIP can be 
used on glasses from 8 mm to 14 mm thick.

GLASS LIP ADHESIVE 
PERIMETRIC SEAL FOR GLASS 

DOORS AND WALLS

 USZCZELKA KRAWĘDZIOWA
DO DRZWI I ŚCIANEK 

SZKLANYCH 

CCU3000K
Uszczelka krawędziowa do drzwi i ścianek szklanych 
Glass lip adhesive perimetric seal for glass doors and walls

GARDA  І  System uszczelnień do drzwi i ścianek szklanych І Glass sealing system& drop down seal systems
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min.5 mm
max.7 mm

 5 

 6.5 

 8
 

min.4 mm
max.5 mm

min.2.5 mm
max. 4 mm

min.8 mm
max.10 mm

 Zastosowanie szablonu montażowego umożliwia 
idealny montaż uszczelki na krawędzi formatki szklanej. 
Szablon montażowy jest dostosowany do najpopular-
niejszych grubości szkła. 

WYMIARY I MONTAŻ / DIMENSION & APPLICATION:

ŁATWOŚĆ MONTAŻU / EASY INSTALLATION:

 Odrywając poszczególne moduły pióra uszczelki, 
można dowolnie dostosować ją do szczeliny od 2,5 - 7 mm. 
W przypadku większej szczeliny możliwe jest zastoso-
wanie jednocześnie 2 uszczelek.

 The seal lips can be shortened simply tearing o� 
part of the lip, to meet gaps from 2,5 to 7 mm. In case 
of the bigger gap two glass lip seals to be applied.

 Glass lip adhesive perimetric seal can be applied 
with a template which allows a perfect positioning 
always in the centre of the glass

10 mm

12 mm

13 mm

14 mm

8 mm

11 mm

rysunek poglądowy
example view

CCU-PACK
Szablon do montażu uszczelki krawędziowej 

Template 

GARDA  І  System uszczelnień do drzwi i ścianek szklanych І Glass sealing system& drop down seal systems


