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Kort beskrivelse PAROC AluCoat Tape er en
aluminiumstape med trykkfølsomt
akryllim. Baksiden er dekket med
beskyttelsespapir.

Bruksområde Egnet for tetting av skjøter når
PAROC AluCoat-produkter brukes,
som rørskåler, matter og plater.
PAROC AluCoat tape gir en pen
installasjon.

Bredde 50, 75, 100 mm

Lengde 25 m

Forpakning Ruller / kartong: 50 mm / 54 stk, 75
mm / 36 stk, 100 mm / 27 stk. 24
kartonger/pall

Andre egenskaper
Egenskap Verdi
Lim: Akryl
Beskyttende papir: Silikonisert papir
Temperaturspenn: -35°C til +120°C
Oppbevaring: +18°C til +25°C, under tørre forhold inne i et lager
Installasjonstemperatur +5°C til +40°C

Belegg Bakside: Aluminiumsfolie
Lim: Akryl
Beskyttelsespapir: Silikonisert papir
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Under installasjonen må materialet som skal tapes ha en temperatur på minst +5°C. La materialet som skal installeres stå i rommet for å nå
omgivelsestemperatur. Rengjør overflatene som skal tapes slik at de er fri for olje, fett og støv etc., slik at tapen oppnår optimal vedheft.
Ikke bruk rengjøringsmidler som påvirker tapen negativt. Noen plast og maling avgir stoffer som påvirker tapen negativt. Ujevne overflater
svekker bindingen mellom tapen og overflaten den tapes til.
 
 
Håndtering og oppbevaring
 
Produktet må oppbevares i originalemballasjen, liggende flatt med den kuttede siden av tapen ned. Oppbevares tørt og rent ved normal
temperatur. Beskyttet mot sollys og varmekilder. Oppbevaring: +18°C til +25°C, i et tørt miljø innendørs.
 
 
Mer informasjon
 
Vi anbefalte brukeren å teste produktets egnethet mot ønsket bruk. Alle data og anbefalinger er basert på egne tester og praktisk erfaring
for å hjelpe kunden med å velge en passende tape for en gitt applikasjon.
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PAROC AB, Rosenholmveien 25, NO-1414 TROLLÅSEN. Tlf Byggisolering: +47 22 645900/01. Tlf Teknisk Isolering: +47 922 26633. www.paroc.no
Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte
eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de
tekniske egenskapene til produktene vårer er velprøvde. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører
og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmateriell. På grunn av
kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group.
This data sheet is valid in following countries: Norway.

 2(2)Paroc Group © 2023


