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Teknisk data

Materiale / farve Dobbeltklæbende butylgummi / grå

Standard tykkelse 1.0 mm

Inderliner slippapir

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

Probe Tack (ASTM D 2979) 6.0 N

Rumtemperatur + 5 °C / + 30 °C

Udetemperatur ved anvendelse 0 °C / + 35 °C

Service temperatur - 30 °C / + 90 °C

Produktbeskrivelse og anvendelse
Dobbeltklæbende butyltape består af en butylgummiklæber, som anvendes til tætning af samlinger ved 
udlægning af Plantex Platinium fiber-/ukrudtsduge.

Egenskaber og fordele
•  Plantex® Performance Tape har en umiddelbar høj klæbning og ekstrem god vedhæftning på Plantex® ukrudtsduge - 

især på Plantex® Platinium 

•  Tætningstapen skal påføres på en ren, tør, glat og støvfri overflade.

•  I tilfælde af porøse / ujævn underlag er det tilrådeligt at udjævne overfladen

•  Materialets kvalitet og egenskaber forbliver uændrede i lang tid. Det anbefales dog at bruge produktet inden for 12 
måneder fra produktionsdatoen.

•    Produktet skal opbevares i original og uåbnet emballage på et tørt og godt ventileret sted uden direkte eksponering 
for UV-lys.

•   Opbevaring og anvendelse over den angivne temperatur kan medføre, at det kan være vanskeligt at fjerne slip-
papiret ved installation.

•  Produktet påvirkes ikke af frost
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