Teknisk Datablad
Dampspærre tape, grøn
Type: Diverse produkter
Produkt ID: 3-252
Produktbeskrivelse:

Farve:
Anvendelse:
Størrelse:
Standardtolerancer:
Vægt:
Tekniske data
Vægtfylde
Hårdhed
Trykstyrke
Trækstyrke
Brudforlængelse
Blivende deformation
Temperaturbestandighed
Slagfasthed
Vandoptagelse
Dampdiffusionsmodstand

Dato.: 31-05-2006
Dato: 2006-05-31
Rev.: 2009-06-11

Init.: UH
Init.: uh

Version: 4

Init.: uh

Enkeltsidet LDPE tape til forsegling af dampspærre. Modificeret akryl klæber, opløsningsfri,
vandbaseret. Klæbens styrke bliver bedre med tiden og er meget modstandsdygtig for fugt og andre
klimatiske ændringer. Fremragende tack værdi og klæber meget godt på PE- og PP-folie, samt på ru
overflader som spånplader.
Grøn
Forseglings tape ved udtræk, rørgennemføringer, luftkanaler m.v. Tapen er meget fleksible, som
derved tillader bygningselementernes bevægelser.
B: 50mm. L: 25m. Tykkelse (folie + klæb): 280 - 300 my.

240 g/m²

Klæb

AFERA 5001

30 N/25mm

-40 - +100 °C

DIN 53122 T.2
23°C/85%rh

1,4 g/(m²xd)
28 sd m /Z-værdi 159,09

Omregnet

Varmeledningsevne
Brandbarhed
Modstandsdygtighed:

Monteringsanvisning:
Rengøring:
Opbevaring:
Miljø:
Sikkerhed:
Lagervare:

Meget modstandsdygtig for fugt og andre klimatiske ændringer.
Produktet har en forventet levetid på min. 20 år, forudsat monteret jvf. DIN 4108-7. Ved evt.
reklamation er kunden ansvarlig for fremskaffelse af batchnr. (kan aflæses på ydreside af paprør),
samt dokumentation for håndværksmæssig korrekt montage.
Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie. Fra - 10°C
Ved normal rumtemperatur.
Alt klæb brugt til fremstilling af dette tape er fri for organiske opløsningsmidler, klor eller tungmetaller.
Ingen PVC i produktet.
Derfor ingen specielle krav til affaldssortering.
Ja

Nej

Sammenlignelige prod.:

Ovennævnte produktegenskaber er ment som en hjælp til at anvende DAFAs produkter. De nævnte egenskaber er baseret på vores og/eller vores
leverandørers erfaringer med og generelle viden om produktet. Derfor udløser informationerne i dette datablad ikke nogen form for garanti med hensyn
til opnåede resultater med produktet. De tekniske værdier er laboratoriemålte og må betegnes som retningsgivende gennemsnitsværdier og ikke som
konstruktionsværdier.
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