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TÄTNING
EGO Tape 1000/2000/3000/4000
Produktinformation                

EGO Tape är en serie av 4 taper med olika ytbeläggningar som har utvecklats tack vare 
lång tids produktion av butylmaterial. Butylskiktet består av Egoferm som har utomordent-
ligt tätande egenskaper. Det är kompatibelt med de flesta andra material. Materialet är UV-, 
ålders- och väderbeständigt samt har utmärkt vidhäftning. Det är mycket kostnadseffektivt 
då det går snabbt och enkelt att applicera och ger ett pålitligt resultat. Egoferm är nästan 
helt diffusionstätt mot vattenånga samt fritt från lösningsmedel. Det eliminerar även risk 
för galvanisk korrosion vilket annars är ett kostsamt bekymmer.

Fördelar
● UV-,väder-, nötnings- och åldersbeständigt 
● Är diffusionstätt mot vattenånga
● Eliminerar galvanisk korrosion
● Gör skarvar helt täta
● Fäster bra på de flesta material
● Lätt att applicera
● Innehåller ej lösningsmedel

Materialegenskaper
Egofermskiktet är ett grått eller svart plastiskt butylmaterial vilket bibehåller sina egenskaper 
under mycket lång tid. Det fäster bra på alla ytor och ”följer med” under fogens rörelser. Materialet 
krymper inte och innehåller inte några lösningsmedel. EGO Tape används främst inom glas-och 
fasadindustrin men även till tätningsbehov inom våtutrymmen, fordonsindustrin, samt för båtar 
och fartyg . Vidare inom luftkonditionering, ventilation, kyl,- frys- och solfångaranläggningar, växt-
hus, tak-konstruktioner, mm. 

Tekniska Data ( Egoferm skiktet)
Egenskaper                   enhet              värde            standard
Konsistens                                                formstabil
Densitet                         g/cm³             1,2
Appliceringstemp.            C°                    5-40
Temp. beständighet             ”                 -50 till 100
Hårdhet                               Shore 00       ~50
Max töjning                         %  ~50
Återkommande rörelser       ”  10
Vattenångdiffusion  g/m²●dygn 0,39  DIN 53122
                       
Dimensioner/tillverkning/lagring
Materialet extruderas genom ett munstycke och läggs på en folie. 
För EGO Tape 1000 =  mycket flexibel PE-folie som tål 300% töjning.
För EGO Tape 2000 =  rivsäker aluminium-folie .
För EGO Tape 3000 =  rivsäker alu-folie med siliconbelagd ytteryta
För EGO Tape 4000 =  kraftig tvärbunden HDPE folie- avsedd för hårt slitage
Normalt tillverkas det i tjocklekar 1-1,5mm och i bredder från 35 till 400mm. Materialet bör lagras 
svalt och torrt och har nästan obegränsad lagringstid. 
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Applicering

Ytorna bör vara rena, torra, starka och fria från släppmedel, oljor, fetter o dyl.
Porösa underlag som betong och murverk bör strykas med primer innan applicering. Tapen trycks 
lätt mot underlaget och skyddspappret avlägsnas successivt som det trycks fast. 

Stansade detaljer


