Produktblad

DAMPSPÆRRETAPE 40/20

FLEKSIBEL
BASWA Logo Schwarz : 100 % Schwarz

* Dampspærretape
* Produktnr. a354

PRODUKTBESKRIVELSE

EGENSKABER

Anvendelsesområde
Den lufttætte Dampspærretape 40/20
Fleksibel anvendes til blivende tætning
af underkonstruktioner under BASWAphon Akustiksystemer.
Tapen er særligt velegnet på områder
med bøjning eller bevægelse samt
ved kompliceret tilpasning og omkring
rundinger.
Gennem tætning af samlinger omkring tilslutninger, indbygninger og
gennembrydninger forhindres partiel
forurening på grund af luftstrømme
og partikelaflejring.

Ældningsbestandighed
Stor klæbeevne. Indeholder hverken
kautjuk, harpiks eller opløsningmidler
og vil derfor hverken tørre ud eller
forsprødes.
Bevarer klæbeevne og fleksibilitet.

Beskrivelse
Foliebærer med klæbestof og gitter
dækket med silikoniseret release liner.

FORARBEJDNING

Dimensioner
Bredde: 60 mm
Kan foldes til 40/20
Emballagestørrelse
Rulle à 25 meter.
(0,6 kg)
6 ruller/karton.
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Farve
Hvid transparent

Tæthed
Diffusionsekvivalent luftlagstykkelse
Sd: 40 meter (EN 1931).

3. Underlaget som tilklæbes skal være
fri for fedt og støv. Alternativt skal
overfladen forbehandles med en
primer.
4. Dampspærretapen skal anbringes,
så den ikke vil være synlig efter
montage af akustikpladen.
5. Efterfølgende arbejder skal udføres,
så lufttætheden bevares intakt.

HENVISNINGER

Forarbejdningstemperatur
Fra -10ºC.

Vigtig info
Konsekvent tætning af en nedhængt
underkonstruktion forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede
akustiksystem. Ved utætte steder vil
støv blive ført med den gennemstrømmende luft og blive filtreret i slutbehandlingen. Dette vil i løbet af loftets
levetid føre til stærk partiel tilsmudsning.

Montage
1. Det lufttætte klæbebånd monteres
omhyggeligt ved åbne fuger og
langs underkonstruktionspladernes
kanter mod tilstødende flader eller
bygningsdele som f.eks. vægtilslutninger, søjler, dør- og vinduesrammer i metal, træ mv.
2. Dampspærretapen er særligt egnet
til tætning rundt om buede tilslutninger.
Korte smalle stykker på 30 x 100
mm gør det nemmere at tilpasse
afdækningen præcist til formen.

Garanti / forbehold
De foranstående angivelser, herunder
særligt forslag til forarbejdning og anvendelse af vore produkter, beror på
vores kendskab og erfaringer i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt.
På grund af forskellige materialer,
underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel
garanti for udfald eller vedhæftning.
Det påhviler til enhver tid anvenderen
af produkterne at efterprøve om de er
egnede til det aktuelle formål.

Temperaturbestandighed
-40ºC til +100ºC.

