TEKNISK DATABLAD

SELVKLÆBENDE, FORKOMPRIMERET SKUMTAPE TIL FORSEGLING AF SAMLINGER,
SØMME OG FLANGER
Udfylder alle ujævne kløfter.
Yder beskyttelse mod fugt, støv, støj, kulde- og varmetab,...
Har en vandresistent finish.
Særdeles god UV-beskyttelse.
Meget langsom ekspansion.
Viser ingen tegn på ældning takket være den syntetiske coating.
Fri for bitumen og løber ikke.
Skumtape er imprægneret med brandresistent aluminiumoxid.
Anvendelig til jævne og ujævne overflader.

Tekniske info

Produkt [EXP]
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Massefylde: 75 kg/m³ (+/- 8 kg/m³).
Brudstyrke ved brud: >200%.
Imprægnering: alu-oxid og syntetisk coating.
Farve: sort.
Brandklasse: B1 - DIN 4102 Part 1 P-NDS04-581.
Koefficient for termisk ledeevne: 60 mW/m.K.
Basispenetration 4062: ingen penetration.
Termisk stabilitet: fra -30°C til +85°C.
Skimmelsesistens: resistent
Vandtæt densitet: effektiv når komprimeret med
et testtryk på 67% 300 Pa, 80% >600 Pa.
Klæbestyrke: : >18N/25mm.
Brudstyrke: >100kPA ISO 1798.
Lugt: lugtfri.
UV-resistens: opfylder DIN 53387 normen.
Samlingstype: glat-normal: glat-diagonal; ujævnnormal; ujævn-diagonal.
På overflader baseret på PE, PP, silikone og
bitumen testes først med hensyn til klæbning.
Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst
sikkerhedsdatabladet.

Expansion Tape er en forkomprimeret, selvklæbende skumtape med
en syntetisk coating imprægneret med aluminiumoxid. Denne
imprægnering sikrer, at tapen klæber til samlingsvæggen og
beskytter tapen, især imod vejrlig og ældning. Tapen bibeholder sin
brudstyrke selv ved lave temperaturer.
Expansion Tape den anvendelig til forsegling af samlinger, sømme og
flanger,... samtidigt med at den beskytter mod fugt, støv, varmetab
og støj. Expansion Tape er vand- og UV-resistent.
Expansion Tape forbliver presset mod begge vægge på en konstant
og kraftfuld måde.
Anvendelsesomrader
• ekspanderer meget langsomt og kan derfor påføres direkte fra
rullen
• jo højere omgivende temperatur, des hurtigere klæbning
• afslutning af de mest almindelige samlinger, sømme og flanger
• sammenføjning af murværk med dørkarme og vinduesrammer,
cementsøjler, facade- og tagelementer, dilatationssamlinger
• efter brug skal rullen fastgøres med et stykke tape for at forhindre
opsvulmen.
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Tapetyper

Expansion Tape

Emballage
564156000

Anvendelse
• Thanks to its slow expansion, the tape can be applied from the roll.
• Higher temperatures accelerate the expansion.
• Secure the roll with a piece of tape after use to prevent the roll from swelling.
First test substrates based on PE, PP, silicone and bitumen for adhesion.
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Tapetyper

Expansion Tape - rulle 1,5cm / 5,6m

