DAFA Radon SystemTM

DAFA UV tape
DAFA UV tape indgår i DAFA Radon System og er perfekt til tapening ved
overlap af DAFA radonspærrer.

Anvendelse
DAFA UV tape bruges til tætning af
radonspærrer. Tapen er især velegnet til
udendørsbrug under vanskelige arbejdsog byggeforhold.
Egnet til tapening i forbindelse med
• Overlapninger på radonspærrer
• Reparationer af radonspærrer
• Vanskelige radonspærresamlinger

DAFA UV tape med og uden logoer
– til overlapning af DAFA Radonspærre.

Materiale
DAFA UV tape er en enkeltsidet akryltape
med meget stor styrke og klæbeevne.
DAFA UV tape tåler direkte sollys, periodisk kraftig regn, fugt og store temperaturudsving uden nedsættelse af klæbeevnen.
Transport, levering og opbevaring
DAFA UV tape skal opbevares i kassen
indtil brug, hvor tapen beskyttes mod vind
og vejr samt direkte sollys.

Indhold
Pr. kasse:
10 ruller á 25 m (60 mm x 25 m)
6 ruller á 25 m (100 mm x 25 m)

Mål
60 mm x 25 m
100 mm x 25 m

Farve/dimension

Indhold pr. krt.

DB nr

DAFA varenr

EAN nr

Sort 60 mm m. logo

10 rl. á 25 m

1438817

620016905

5705636360164

Sort 60 mm u. logo

10 rl. á 25 m

1836320

620026334

5705636425115

Sort 100 mm m. logo

6 rl. á 25 m

1897456

620025138

5705636413778

Sort 100 mm u. logo*

6 rl. á 25 m

1984065

620026300

5705636420523

Tekniske specifikationer

Eurofins-certificering A+

Tykkelse, folie + klæber

(Uden aftrækspapir) 0,30-0,33 mm (DIN EN 1942)

Fladevægt, klæber

230–250 g/m² (DIN EN ISO 536)

Peel-værdi

30 N/25 mm (DIN EN 1939)

Montage

Overflader skal være tørre og fri for støv og olie.
Anbefalet Montagetemperatur fra +5 °C

Temperaturbestandighed

-40 °C til +80 °C

Aftrækspapir

Silikonepapir, brunt 90 g/m²

Montering

Påklæbningsoverflader skal værre tørre, støvfri og fri for olie.
Montagetemperatur fra -10 °C

Yderligere egenskaber

Indeholder ikke APEO/opløsningsmidler og er vandbaseret

06/2019

* Skaffevare. Leveringstid: min. 3 uger.
Min. bestilling 270 ruller
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