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Kort beskrivelse PAROC XST 042 Cortex b-tape er en
forseglingstape for utendørs bruk
med polyacryl-lim med svært høy
vedheft. På baksiden er det en
beskyttende film.

Bruksområde PAROC XST 042 Cortex b-tape
brukes for å skape en lufttett liming
for vindbeskyttelsesprodukter bak et
lukket fasademateriale. Tapen har
meget god slitestyrke mot fuktighet
og UV-bestandig i opptil 12 måneders
eksponering for sollys. Overflater skal
være rene og tørre, fri for
frigjøringsmidler som fett og olje. Vi
anbefaler at denne tapen brukes i
kombinasjon med PAROC Cortex-
produkter.

Bredde 60 mm

Lengde 50 m

Forpakning Eske

Other Fire Properties

Egenskap Verdi I henhold til

Brennbarhet Brennbart EN ISO 1182

Andre egenskaper
Egenskap Verdi
Påføringstemperatur Tape +5 °C til +40 °C, Overflate/Materiale -10 °C til +40 °C
Brukstemperatur -30 °C til +120 °C
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Svart
 
 
 
 
Håndtering og oppbevaring
 
Oppbevares i et tørt rom fra +5 ° C til +25 ° C, beskyttet mot UV-stråling.
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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.
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