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Anvendelse:
Anvendes som underlag til facadeplader for 
at sikre et jævnt og beskyttende underlag 
ved fastgørelse.

Særlige egenskaber:
Tætner facadekonstruktioner lavet af plane 
facadeplader, således at slagregn ikke blæ-
ser ind i konstruktionen. Sikrer stabilitet af
facadeplader ved montering.

Montage og fastgørelse:
Monteres på lægter med hæfteklammer. 

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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DB nr. Dimension Pakning

1803456 3 mm x 30 mm x 30 m Kasser á 9 ruller

1803457 3 mm x 50 mm x 30 m Kasser á 5 ruller

1803458 3 mm x 90 mm x 30 m Kasser á 3 ruller

EPDM gummiliste

Profilerne må ikke strækkes under montagen.
Ved pladesamlinger anvendes 90 mm EPDM 
lister. Under plader, til understøttelse, anven-
des 30 eller 50 mm lister.

Begrænsninger:
Må ikke opbevares i direkte sollys. Montage-
anvisningen skal følges

Opbevaring:
Tørt og køligt. Beskyttes mod UV.

Tekniske specifikationer
Farve Sort

Materiale EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomerer)

Egenskaber Norm Værdi

Længde* ISO 3302-1 30 m

Bredde* ISO 3302-1 30/50/90 mm

Tykkelse* ISO 3302-1 340 μ

Hårdhed shore A DIN 53505-ASTM D 2240 70o

Temperaturbestandighed -30o C til +65o C

Trækstyrke DIN 53504-ASTM D 412 7,8 MPa

Brudforlængelse DIN 53504-ASTM D 412 300 %

Ozontest (40o C/72 timer) ISO 1431-1 A Ingen brud
 

alpha EPDM gummilister er optaget/regi-
streret i databasen for byggeprodukter, som 
kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri. 

*Tolerance +/- 5%                


