FOGNING
DENSO TAKTAPE
Produktinformation
Är en stark, formbar, gråmatt aluminiumbelagd tape med ett adhesiv av bitumen med god
vidhäftning och hög smältpunkt. Lämplig för utomhus speciellt för tak.
Fördelar
● Gråmatt utseende
● Följsam
● God vidhäftning
● Klarar UV-ljus
Materialegenskaper
Tapen är speciellt framtagen för
användning utomhus oftast på tak. Den
fäster mycket bra på normalt rengjorda
plåtytor, betong, trä, glas, hårdplast och är
följsam och lätt att applicera. Den har fått
förbättrade egenskaper vad gäller punkttryck, utvidgning, rivstyrka, draghållfasthet så att den kan
täta fogar på tak utan att gå sönder eller att släppa vidhäftningen. Användes ofta till skarvar vid
verandor, kupor, skorstenar, vinklar, ränndalar etc.
Tekniska Data
Egenskaper
enhet
Längd tape rulle
m
Bredder
mm
Tjocklek
mm
Vikt
kg/m²
Brottöjning
%
Brotthållfasthet
N/mm
Vidhäftning
”
Appliceringstemp
°C
Max drifttemp
”
Rekommenderad primer

värde
10
50,75,100
1
~1
100
4,5
4,5
5-40
80
Corrisol WS

standard
ASTM 1000
”
”
”

”
”
”

kort tid

Applicering
Tapen är lätt att applicera och fäster bra på alla normala takunderlag.
Ytan skall vara ren från smuts, fett, föroreningar samt fukt och vara noggrant renborstad.
Stryk helst en primer först så blir vidhäftningen mycket bättre. Använd gärna Denso Corrisol
primer WS och låt den torka innan tapen appliceras.
Mät längden på tapen som skall appliceras, klipp av och drag bort 15 cm av skyddsfolien. Placera
änden exakt rätt vid början av ytan. Tryck fast tapen och drag loss ytterligare 25-50 cm av folien
och tryck fast tapen för hand eller med hjälp av en hård roller. Var noga med att trycka fast tapen
så att inga veck uppkommer eller att det blir luftbubblor under. Kontrollera att början och slutet
är väl nedtryckta och har ett bra fäste. Tapen kan övermålas med en vattenbaserad färg av god
kvalitet. Prova innan större ytor skall målas.
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