
BESKRIVNING AV PRODUKT
EDGE SEPARATION STRIP är en självhäftande mjuk kantlist för rörelseupptagning  mot fasta konstruktioner.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För användning mot fasta konstruktioner som väggar, pelare, mellanväggar och rörgenomföringar vid flytande 
golvkonstruktioner.

ARBETSBESKRIVNING
Underlaget bör vara jämt, rent och torrt. Dra av releasefilmen, vik listen 90 grader på längden och montera den blå skumdelen av 
kantlisten mot väggen och tejpdelen ned mot golvet. Skall en fiberduk användas på golvet, läggs denna ovanpå kantlistens golv-
del. Läs även Bostiks  golvkonstruktioner för utförligare monteringsanvisningar.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso-, miljö- eller brandfarligt.  För ytterligare information se 
säkerhetsdatablad.

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom 
våra anvisningar och rekommendationer är samt-
liga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att 
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga 
resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga 
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.
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PRODUKTDATABLAD
EDGE SEPARATION



TEKNISK DATA

Material Självhäftande skumplast av 
PE

Höjd 50 mm

Tjocklek 5 mm

Längd 25 m/rulle

Inomhus/utomhus Ja/nej

Lagring Lagras torrt, skyddas mot 
fukt.
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