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PRODUKTDATABLAD
JUTADACH Tape TPK Super
Produktnavn

Sløyfebånd tape TPK Super

NOBBnr

68877 46390763

Bruksområde

JUTADACH TPK SUPER er en tape for ventilerte takkonstruksjoner som f.eks Scan Airstop Vindsperre og Scan Master undertak, spesielt for tak med liten takvinkel. Ensidig forseglingstape for
forsegling av spiker gjennomføringer gjennom underlaget.

Produktbeskrivelse

JUTADACH TPK SUPER er basert på butylgummi lim for forsegling av spiker gjennomføringer
gjennom underlaget.
Tapen forsegler spiker eller skruegjennomføringene.
JUTADACH TPK SUPER plasseres imellom underlaget og lekten, og alle spiker eller skruer går
gjennom den. Dette hindrer vannlekkasjer og sikrer et værbestandig tak. På grunn av butyl lim
forblir JUTADACH TPK SUPER elastisk i hele livssyklusen og skaper derfor et langvarig funksjonell
tettingslag.
Tykkelse: 0,9 mm
Bredde: 50 mm
Lengde: 15 m pr. rull
12 ruller pr. eske

Fysikalske egenskaper

Lagringstemperatur: +5 °C +25 °C
Brukstemp: +5°C +40 °C
Temperaturspenn: -30 °C + 80 °C
Ved økende temperatur blir lim-massen mykere og seigere, ved synkende temperatur blir den
Bakside: PE film
Lim: PIB/butyl rubber lim
Farge på film: sølv grå
Farge på butylgummi: grå
Dekkpapir: silikonisert film
Brannmotstand: B2 (DIN 41 02, part 1}

Bruk

Før installasjonen av JUTADACH SP Super må alle flater som skal tettes være faste, rene, tørre
og glatte. Fjern dekkpapiret og fest båndet med håndkraft til området der sløyfene skal installeres. JUTADACH TPK SUPER skal installeres løs, flat og uten skrukker.
lnstaller sløyfene på nøyaktig samme sted hvor JUTADACH TPK SUPER er montert og fest med
spiker eller skruer.

Lagring

Produktet skal oppbevares på et rent og tørt sted, og holdes unna direkte sollys.

Produsent

Juta // Dukelskå 417 // 544 15 Dvur Krålove nad Labem// Czech Republic

Made in the Czech Republic

Når du installerer dette produktet, må lokale bygningsinstallasjonsforskrifter og instruksjoner tas i betraktning.
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