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Øvrige egenskaber

 
 
 
 
Yderlag
 

 
 
 
 
Montering
 
Under installationen, skal det isoleringsmateriale, der skal tapes, have en minimumstemperatur på +5°C. Lad temperaturen på det
isolerende materiale tilpasse sig den omgivende installationstemperatur. Sørg for, at overfladerne, der skal sammenføjes med tape, er rene,
tørre uden støv og fedt. Overfladen skal være fri for olie, fedt, støv og opløsningsmidler inden påføring af film / tape. Brug ikke
rengøringsmidler, der indeholder klæbemidler. Nogle plastmaterialer og malinger kan frigive anti-klæbemidler, der fører til bindingssvigt.
Grove og ujævne overflader kan svække limning.
 
 
Håndtering og opbevaring
 
Produktet skal opbevares i original emballage, lægges fladt på siden. Opbevaring i tørre og rene områder, ved normal temperatur, beskyttet
mod direkte sollys og varmekilder.
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Kort beskrivelse PAROC AluCoat tape er en
forstærket aluminiumstape med
trykfølsom akrylklæber. Bagsiden er
forsynet med beskyttelsespapir

Brug Velegnet til tætning af samlinger, når
der anvendes PAROC AluCoat
produkter, såsom rørskåle, måtter og
brædder. PAROC AluCoat tape giver
en pæn installation.

Bredde 50, 75 mm

Længde 50 m

Volume Ruller / karton: 50 mm / 24 stk, 75
mm / 16 stk

Øvrige egenskaber
Egenskab Værdi
Lim: Lavtemperatur akryl
Slipforing: Silikoniseret papir
Temperaturområde: -35°C til +120°C
Opbevaringsbetingelser: +18°C til +25°C, under tørre forhold inde i et lager
Installationstemperatur: +5°C til +40°C

Beklædning Bagside: Forstærket aluminiumsfolie
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Flere oplysninger
 
Vi anbefaler kraftigt brugerne at teste produktets egnethed efter deres eget særlige krav. Alle data og anbefalinger indeholdt i dette tekniske
datablad er baseret på vores egne testresultater og praktiske erfaringer og er rettet mod at hjælpe kunderne med at vælge det passende
bånd til en given applikation. Disse oplysninger leveres uden ansvar. Vi forbeholder os ret til at ændre den tekniske specifikation uden
forudgående varsel.
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PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, www.paroc.dk
Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste
trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på www.paroc.dk. De anførte konstruktionsløsninger udgør de områder, hvor vores produkters
funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller
arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af
konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende
Paroc Group.      This data sheet is valid in following countries: Denmark.
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