til dampspærre
alpha gul tape er en papirtape til samlinger
mellem dampspærrebaner.

til lufttætte samlinger på lige stræk.
Klæber på PE og PP.

Anvendelse: til permanente lufttætte samlinger i tæthedsplanet.

Montagebemærkninger: tapen skal
arbejdes ind i folien med nylonrulle eller
gummispartel. Tapen skal placeres centreret over samlingen, så der minimum
er 2 cm vedhæftning på hvert emne. Se
anvisninger på betapack.dk eller scan
QR-koden.

Egenskaber: tapen kan nemt rives over
med hænderne og er derfor velegnet til arbejde der f.eks. foregår over hovedhøjde.
Tapen er ikke fleksibel og bør kun anvendes

Tekniske specifikationer
Farve

Hvid med gult tryk

Materiale

Værdi

Bærerlag

Papir

0,15 mm

Klæber

190 g/m opløsningsmiddelfri
acryl-dispersionsklæb

0,165 mm

Liner

Silikonebelagt papir

0,08 mm

Egenskaber

Norm

Længde

EN 1849-2

25 m *

Bredde

EN 1849-2

60 mm

2

Tykkelse: bærelag + lim

340 μ

Tykkelse: liner

90 μ

Klæbestyrke**

Intern

> 40 N / 25 mm

Temperatur område

-40ºC til +100ºC

Arbejdstemperatur

Fra -10ºC

*Tolerance +/- 10% 			

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

* *På forsiden af alpha dampspærrer.

Opbevaring: opbevares koldt (> 5ºC 30ºC) og tørt.
alpha gul tape pro er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter,
som kan anvendes/indgå i Svanemærket
byggeri.
Produktet er EmiCode emissionstestet
og klassificeret som EC1Plus.

DB-nr.:

Mål:

1828929

60 mm x 25 m
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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.
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