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Desuden er både ANVENDELSE
produktet, og produktionsvirksomStorm BLUE-LINER er specielt velegnet til brug udendørs i klimaskærmen under vanskelige udførelsesog indbygningsforhold og bruges bl.a. ved montering
af undertag, vindspærre, vindpap eller specielle samlinger af dampspærrefolier.
Tapen kan med fordel benyttes til opsætning af
dampspærre, hvor der er risiko for hård vejrmæssig
påvirkning.
Storm BLUE-LINER tåler direkte sollys, periodisk
slagregn, fugt og store temperaturudsving uden at
klæbeevnen forringes. Produktet opfylder de strenge
krav vedrørende permanent lufttætning af dampspærrefolier.

MILJØ
Storm BLUE-LINER er fremstillet af miljøvenlige
materialer, som ved bortskaffelse kan deponeres eller
brændes på forbrændingsanlæg uden risiko for
udvikling af miljøfarlige stoffer. Storm BLUE-LINER
tape er optaget i databasen for byggeprodukter, der
kan anvendes i Svanemærket byggeri.

PRODUKT VARIANTER
Varenr.
7270

DB nr.
1977375
5212912

Dimension

Pakning

Egenskaber

60mm x 25m

10rl./karton

UV-Tape

Tykkelse 450 (Byg-Erfa erfaringsblad 39 - 071029)
0,30mm (uden klæb)
Z-værdi:
Fladevægt
Klæb 230
Dampspærrefolien
har en ældningsbestandighed
på gr/m2
minimum 50 år under forudsætning af fagmæssig korrekt
anvendelse,
eller
uhensigtsmæssig
påvirkning hverken før, under eller
Peel-værdi at folien ikke udsættes for sollys
DIN
ENanden
1939 ca.
35 N/25mm.
efter montering i gulv-, væg-/loftskonstruktioner.
Montering

Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie.
Anbefalet monteringstemperatur fra +5 °C

Temperaturbestandighed

-40 °C – +100 °C

Aftrækspapir

UV stabil; special folie
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