PRODUKTBLAD

HUNTON SD™ TAPE
Indendørs papirbaseret tape til lufttæthed af dampbremse- og dampspærrelag.
Hunton SD Tape er meget velegnet til forsegling og tætning af samlinger og overgange på
Hunton SD10TM Steam Brake eller Hunton Intello Plus samt lignende duge. Hunton SD tape
kan også fungere til forsegling og tætning af plastbaserede dampspærrer, og hæfter på
tilsvarende materialer.
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SD TAPE

Aldersbestandig papirbaseret tape til indendørs brug

• For holdbar indvendig lufttæthed
• Let at arbejde med og kan afrives i hånden
• Let at fjerne beskyttelsespapiret på båndet
• Meget ældningsresistent (100 år testet)

Anvendelse

Generelt

Før limning skal underlaget være tørt, rent og fri for
støv, for at sikre tilstrækkelig vedhæftning. Underlaget
skal være fri for vandafvisende midler såsom silikone
eller fedt. Hvis dampbremse/dampspærre eller andre
overflader udsættes for stræk eller anden belastning,
anbefales mekanisk fastgørelse ud over tape.

Tætningen med tape bør ikke udsættes for strækning eller
trykspænding.

Hunton SD Tape klæber til alle plast- og lufttætte
produkter i indvendige tag- og vægkonstruktioner (
f.eks. PE-, PA-, PP- og aluminiumsfolier).
Hunton SD Tape klæber og forsegler mod jævne og
malede træoverflader, hård plast og metal (f.eks. Skor
stene og vinduer osv.) samt træbaserede produkter (spån
- OSB-, krydsfiner-, MDFplader osv.).

Efter tætning skal permanente membraner, duge eller
tyngden fra andre sammenklæbede komponenter sikres
systematisk støttet eller klemt med f.eks. regler eller
klemmelister.
Fjern beskyttelsespapiret og tryk tapen mod underlaget. Sørg for god vedhæftning ved at glatte tapen ud
mod underlaget. Der opnås bedre vedhæftning på glatte
underlag modsvarende ujævne og foldede underlag.
Ventilér og oprethold god ventilation med en stabil temperatur for at undgå for høj luftfugtighed, brug eventuelt
en affugter hvis det skønnes nødvendigt.

På porøse og ujævne overflader (f.eks. beton og porøse
plader) skal Hunton Tescon Primer anvendes.
Det bedste resultat opnås på rene, glatte og plane overflader, så kontroller derfor overfladen før tapen monteres.
Klæbetest anbefales for at sikre optimal vedhæftning og
holdbarhed.

Tekniske data:
Bærer

Bærerforstærket papir

Klæbemiddel

Vandtæt fast lim

Beskyttelsespapir

Silikoneimprægneret papir

Farve

Hvid/Grøn

Anvendelsestemperatur

Fra - 10° C

Temperaturbestandighed

÷40 °C til +90 °C

Opbevaring

Tør og kølig

Forpakning:
Længde

Bredde

Mængde/kasse

Kasse/palle

Artikelnr.

30m

60mm

10

85

4363

2041

0812

Hvorfor vælge Hunton SD Tape:
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Hunton SD Tape – papirbaseret tape til indvendig brug

