
Plantex® Performance Tape
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Teknisk prestanda

Produkt / Färg Dubbelsidig självhäftande butyltätningstejp / Grå

Standard tjocklek 1.0 mm

Interliner Släppapper

180° Skaladhesion (ASTM D 1000) 16 N/cm

Vidhäftningstryck (ASTM D 2979) 6.0 N

Förvaringstemperatur + 5 °C / + 30 °C

Utomhustemperatur för installation 0 °C / + 35 °C

Servicetemperatur - 30 °C / + 90 °C

Produktbeskrivning & användning
Dubbelsidig självhäftande butyltätningstape består av en butylgummihäftande förening (BK - aggressivt klibb

för porösa ytor) och interliner.

Funktioner och fördelar
•  Plantex® Performance Tape har en hög omedelbar verkan och utmärkt vidhäftning på Plantex®- ogräsdukar,  

speciellt Plantex® Platinium.

•  Tätningstejpen måste appliceras på en ren, torr, jämn och dammfri yta.

•  Vid porösa / ojämna underlag är det lämpligt att stabilisera ytan.

•  Kvaliteten och egenskaperna hos materialen förblir oförändrade under en längre tidsperiod.  
Det rekommenderas dock att produkten används inom 12 månader från tillverkningsdatumet.

•  Produkten måste förvaras i oöppnad originalförpackning på en torr och välventilerad plats utan direkt  
exponering för UV-ljus.

•  Förvaring och installation över den angivna temperaturen kan leda till svårigheter vid avlägsnande  
av släppskikt vid installation.

•  Produkten påverkas inte av frost.
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