TLP - P-List EPDM
Beskrivning

Denna enkelhäftande tätningslist består av ett EPDM cellgummi med slutna celler och ett
syntetgummihäftämne.

Produktegenskaper

Listen har mycket god beständighet mot åldring, fukt, vatten, ozon och UV-ljus. Den har också mycket låg
vattenabsorption. Observera att själva tejpen inte ska utsättas för UV-ljus. Begränsad beständighet mot bensin
och oljor. Färg: vit och brun.

Applikationer

P-listen är den vanligaste tätningslisten för fönster och dörrar. Den är tillverkad av EPDM cellgummi som är ett
material med utmärkt väder- och ozonbeständighet. P-listen används där fönsterspringorna är 2 - 5 mm breda.
Listen är försedd med självhäftande tejp på baksidan och är därför mycket lätt att sätta upp.

Lagring och
hantering

2 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.

Appliceringstips

Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska
appliceras med erfoderligt tryck.

Övriga tekniska
egenskaper

Vattenabsorption ASTM D1056, klass E: < 5%.

TEKNISKA EGENSKAPER
Bärare

EPDM-skum

Häftämne

Syntetgummi

Färg

Brun, Vit

Liner

Papper gult, silikoniserat

Väderbeständig

Ja

UV-beständig

Ja

Åldringsbeständig

Ja

Tjocklek Totalt

5,5 mm

217 Mils

Häftförmåga mot stål

25 N/25mm

5,71 Lbs/inch

Användningstemperatur

Mellan -40 och 60 °C

Mellan -40 och 140 °F

Ansvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är” och att
Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information.
Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med
alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens
användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att
användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett
visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod.
Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast
avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning.
Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns häri. Återgivande, användning eller
avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.
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