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BESKRIVNING AV PRODUKT
Dubbelsidig skumtejp med brett användningsområde. Ger omedelbar vidhäftning. Hög temperaturresistens. Mycket låga emissioner.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För montering av trappnosar på metalltrappor, speglar, dekorationsmaterial och paneler. Tejpens utformning gör det möjligt att
montera även på ojämna underlag. Fungerar mot många olika underlag, både täta och sugande. Ger även i vissa fall en reduktion
av ljud och vibrationer.

ARBETSBESKRIVNING
Underlaget måste vara fast, jämnt och fritt från damm och fett. Starkt sugande ytor förbehandlas med primer. Låt skyddspappret
sitta kvar på tejpen när den fästes mot underlaget. Tryck till tejpen så inga luftblåsor finns kvar, och vidhäftningen blir fullgod. Ta
bort skyddspappret och montera materialet

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning inte klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se
säkerhetsdatablad.
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga 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.

TEKNISK DATA
Egenskaper före applicering
Materialtyp

Dubbelsidig skumtejp

Monteringstid

Obegränsad

Färg

Vit

Torktid

Omedelbar vidhäftning

Arbetstemperatur

Kan appliceras från +10 till
+30°C

Lagringstid

18 månader i oöppnad förpackning vid +20oC

Förpackning

25 meters rulle

Temperaturresistens

-40°C till +120°C
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