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Expansion tape
Selvklebende skumtape

• Passer alle ujevne åpninger
• Beskytter mot fuktighet, støv, lyd, kuldetrekk og varmetap
• Motstandsdyktig mot vann
• God UV-beskyttelse
• Aldringsbestandig
• Inneholder ikke bitumen, siger ikke
• Møter BG1 standard og brannklasse B1
BESKRIVELSE:
EXPANSION TAPE er en forkomprimert, selvklebende skumtape med et syntetisk belegg av aluminiumoksid. Dette belegget sørger for at tapen både
kleber og beskytter mot vær og aldring. Tapen
beholder sin styrke og smidighet selv ved sterk kulde.
EXPANSION TAPE møter brannklasse B1, som gjør
den godt egnet til å tette dør- og vinduskarmer,
skjøter og andre åpninger. I tillegg beskytter den mot
fuktighet, støv, varmetap og lyd.
EXPANSION TAPE er UV- og vannmotstandig.
EXPANSION TAPE beholder trykket mot vegger
konstant og vedvarende.
EXPANSION TAPE motstår at røtter ikke trenger inn
(for eksempel ved vinduer og klatreplanter).
BRUKSOMRÅDER:
- Ekspanderer meget sakte slik at den kan benyttes
direkte fra rullen
- Høyere temperatur gir raskere feste
- Kan benyttes ved de fleste sammenføyninger,
åpninger og falser
- Tetting av murverk mot dør- og vinduskarmer,
betongsøyler, fasade og takkonstruksjoner, etc.
- Etter bruk må taperullen låses med tape for at den
ikke skal ekspandere

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Tetthet
75 kg/m3 (+/- 8 kg/m3)
Bruddstyrke
>200%
Belegg
Aluminiumoksid og syntetisk
		belegg		
Brannklasse
B1 - DIN4102 Part 1
		P-NDS04-581
Isolasjonsverdi
60 mW/m.K
Termisk stabilitet
Fra -30oC til + 85oC		
Muggmotstand
Motstandsdyktig
Vannmotstand tetthet
Effektiv komprimert ved et
		
testtrykk på 67% 300 Pa,
		
80% >600 Pa
Limstyrke
>18N/25 mm
Strekkfasthet
>100kPA ISO 1798
UV-motstand
Møter DIN 53387 standarden
Lukt
Uten lukt
Farge
Sort
Lagring
12 måneder. Holdes tørt,
		
kjølig og frostfritt
Varenummer Bredde/lengde

Maks eksp.

Maks eksp.

					
N564102		 10 mm x12,5 m
N564152		 15 mm x12,5 m
N564202		 20 mm x12,5 m
N564103		 10 mm x10 m		
N564153		 15 mm x10 m		
N564104		 10 mm x 8 m		
N564154		 15 mm x 8 m		
N564204		 20 mm x 8 m		
N564156		 15 mm x 5,6 m		
N564206		 20 mm x 5,6 m		

BG1
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm

8 mm
8 mm
8 mm
11 mm
11 mm
17 mm
17 mm
17 mm
26 mm
26 mm

På PE, PP, silikon og bitumen, test først limeevnen.
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