
SløSløyfebåndyfebånd
Spikertett-bånd for taksløyfer

BeskrivBeskrivelse :else :

Sløyfebåndet består av PE skum med klebestoff av modifisert akryl
på oversiden, og butyl klebestoff på undersiden. Begge klebestoffene
er beskyttet av folie. Disse rives bort i to operasjoner når båndet skal
benyttes. Båndet er vanntett, klebesterkt og aldringsbestandig.

Produktet er dimensjonsstabilt ovenfor fukt og hefter på flater med
lave overflate temperaturer. Båndet fungerer som en pakning mellom
taksløyfene og diffusjonsåpne undertak, og gir en vanntett og sikker
tetting rundt spiker- eller skruefestene. Båndet har god klebeevne til
treverk, Isola Tyvek® Undertak og andre diffusjonsåpne undertak med
overflate av polypropylen filt.

Båndet former seg godt til mindre uregelmessigheter i underlag og
taksløyfer.

Bruk av Sløyfebånd hindrer lekkasjer i stiftefester og bidrar til et

fuktsikkert bygg.

Bruksområde :Bruksområde :

Benyttes som tilbehør til diffusjonsåpne undertak med overflate av
polypropylen filt. Anvendes som spiker-tett bånd mellom taksløyfene
og undertaket.

Montering :Montering :

Båndet monteres først på undersiden av taksløyfene. Fjern
beskyttelsesfolien til akryl klebestoffet og fest båndet godt til
taksløyfen. Fjern så beskyttelsesfolien til butyl klebestoffet og monter/
kleb fast taksløyfen til undertaket over taksperren. Fest deretter sløyfen
med stift eller skruer iht. monterings-anvisningen for det aktuelle
undertaket. Om ønskelig kan båndet også monteres først til undertaket
(over taksperren) – beskyttelsesfolien til butyl klebestoffet fjernes da
først.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :Lagring :
Isola Sløyfebånd skal lagres tørt og frostfritt og skal ikke utsettes for
direkte sollys eller UV belastning. Lagringstemperatur + 5 til +25 grader
C.

Tilbehør til :Tilbehør til :
Tyvek Pro Super
Baros Undertak 1,50x50m
Tyvek Pro 1,30 x 50m
Tyvek Pro Xtra 1,50 x 25 m
Isola Tyvek D-Pro 1,50x 50m
Se flere tilbehør på www.isola.no

Godkjenninger og garantiGodkjenninger og garanti
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