damptæt

duplex
til damp- og vindspærre
alpha duplex tape anvendes primært ved
opsætning af dampspærre på stålskellet.
Anvendelsesområde inde: opsætning af
dampspærre på stålkonstruktioner og trækonstruktioner i tørre omgivelser.
Anvendelsesområde ude: egnet til regntætte samlinger af vindspærrebaner og
undertagsbaner samt samling mellem
undertag og tagfod.
Egenskaber: dobbeltklæbende tape til
brug ved opsætning af dampspærre og un-

dertage. Ved at bruge dobbeltklæbende
tape til opsætning af dampspærre, undgår man helt eller delvist brugen af hæfteklammer. Dermed minimeres risikoen
for utætheder omkring hæfteklammer.
God på stål. Kan også bruges på undertaget.
Montage: underlaget skal være glat,
tørt, støv-, fedt-, bitumen- og silikonefrit. Ved porøse/stærkt sugende overfalder, kan der med fordel først primes.
Se anvisninger på betapack.dk eller scan
QR-koden.

Tekniske specifikationer
Farve

Transparent

Materiale
Klæb

Vandfast renacryl, ældningsbestandig og uden
opløsningsmiddel og blødgørere.

Liner

Silikonebelagt papir

Egenskaber

Norm

Værdi

Længde

EN 1849-2

80 m *

Bredde

EN 1849-2

25 mm

Temperatur område

-40ºC til +90ºC

Arbejdstemperatur

Fra -10ºC

*Tolerance +/- 10%

Begrænsninger: lufttætte samlinger kan
kun opnås på dampspærrer der er opsat
stramt og uden folder.
Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato.

DB-nr.:

Mål:

1828963

25 mm x 80 m
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Opbevaring: tapen skal anvendes inden
24 mdr. fra produktionsdato. Opbevares
koldt og tørt og ikke i direkte solpåvirkning.
alpha duplex tape er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter,
som kan anvendes/indgå i Svanemærket
byggeri.
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Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og
dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre
om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.

