
UVUV-tejp-tejp

Vindspärr-tejp

Beskrivning :Beskrivning :

Tejpen består av svart UV-beständig polypropylenfilt med lim av
modifierad akryl. Fästmedlet skyddas av en folie som rivs bort när
tejpen ska fästas. Tejpen är diffusionsöppen, mycket åldersbeständig
och har god vidhäftningsförmåga.

Produkten är dimensionsstabil, tål fukt och fäster på ytor med
temperaturer på ned mot -10 °C. Tejpen har mycket god vidhäftning
mot Tyvek(r) UV-fasad och andra UV-beständiga vindspärrar, gips- och
träfiberskivor, trä, metall etc.

Tejpen är styv och stabil och det är därför mycket viktigt att det
underlag som ska förseglas är jämnt och slätt.

UV-tejpen förhindrar luftläckage och bidrar till att göra byggnaden
energieffektiv och fuktsäker.

AnAnvvändningsområde :ändningsområde :

Används som tillbehör till Tyvek(r) UV-fasad och andra UV-beständiga
vindspärrar vid försegling av överlappningar, detaljer och anslutning
mot andra byggnadsmaterial. Tejpen kan också användas för att
försegla skarvar mellan gipsskivor och porösa träfiberskivor o.dyl.

Montering :Montering :

För bästa vidhäftning och en tät försegling bör skarvarna och de
detaljer som ska förseglas ligga slätt och plant och det får inte
förekomma veck eller rynkor. Underlaget ska vara torrt, rent och fritt
från damm och kemikalier som kan påverka vidhäftningsförmågan. Vid
tätning av överlappningar, skivskarvar och anslutningar ska tejpens
bredd fördelas så att lika stor del läggs på vardera sida av skarven.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Lagring :Lagring :
Isola UV-tejp ska förvaras torrt och frostfritt och får inte utsättas för
direkt solljus eller UV-strålning. Förvaringstemperatur +5 till +25 grader
C.

Tillbehör :Tillbehör :
Isola Tape Primer

Tillbehör till :Tillbehör till :
UV-Facade Vindsperre

Godkännande och garantierGodkännande och garantier
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UVUV-tejp-tejp 537172

PrProduktdataoduktdata VVärärdede BeteckningBeteckning
Bredd 75 mm
Längd 25000 mm

Material Sterkt UV-stablisert polypropylen -

Tjocklek 0,33 mm

EgenskaperEgenskaper MetodMetod EnhetEnhet VVärärdede
Temperaturbeständighet - °C - 40 °C till +100 °C
Häftstyrka - - Ca 25 N/25 mm
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