
alpha universaltape er en fleksibel univer-
sal tape til indendørs- og udendørsbrug. 

Anvendelse: til permanente samlinger i 
indre og ydre klimaskærm.

Egenskaber: tapen er fleksibel, men ikke 
strækbar og kan derfor bruges både til sam-
linger mellem dampspærrebaner og til de-
taljer i tæthedsplanet, f.eks. rundt om spær 
eller bjælker. Tapen kan også bruges på un-
dertage og vindspærrer. Stærk klæber der 

aggresivt hæfter på PE, PP, træ og ALU. 
Nem at rive over med hænderne. Sam-
linger mellem undertage og indbyggede 
bygningsdele, som f.eks. ovenlysvinduer.

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

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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Begrænsninger: lufttætte samlinger kan 
kun opnås på dampspærrer der er opsat 
stramt og uden folder.

Opbevaring: opbevares koldt og tørt. 

DB-nr.: Mål:

1797880 60 mm x 25 m

Tekniske specifikationer
Farve Hvid

Materiale

Bærerfolie PP-fleece og PE-folie

Klæber 240 g modificeret acryl Vandfastklæber

Liner Silikonebelagt papir

Egenskaber Norm Værdi

Længde EN 1849-2 25 m *

Bredde EN 1849-2 6 0 mm

Tykkelse: bærelag + lim 530 μ

Tykkelse: liner 90 μ

Temperatur område -40ºC til +90ºC

Arbejdstemperatur Fra -10ºC
 *Tolerance +/- 10%                
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alpha universaltape er optaget/regi-
streret i databasen for byggeprodukter, 
som kan anvendes/indgå i Svanemærket 
byggeri. 


