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Övriga egenskaper

 
 
 
 
Ytskikt
 

 
 
Färger
 
Aluminium
 
 
 
 
Montering
 
Vid installationen skall materialet som skall tejpas ha en temperatur på minimum +5 Celsius. Låt materialet som skall installeras stå i
utrymmet för att nå omgivande temperatur. Rengör ytorna som skall tejpas så att dom är fria från olja, fett och damm osv för att tejpen skall
nå optimal fästförmåga. Använd inte rengöringsmedel som påverkar tejpen negativt. Vissa plaster och färger avger ämnen som påverkar
tejpen negativt. Ojämna ytor försämrar fästet mellan tejpen och ytan den tejpas på.
 
 
Hantering och lagring
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Kort beskrivning PAROC Alucoat tejp är armerad
aluminiumtejp med tryckkänsligt
akrylhäftämne. Baksidan är försedd
med skyddspapper

Användning Lämpad för att täta skarvar när Paroc
Alucoat produkter används, så som
rörskålar, mattor och skivor. Paroc
Alucoat tejp ger en snygg installation.

Bredd 50, 75 samt 100 mm

Längd 50 m

Volym Rullar / kartong: 50 mm / 24 st, 75mm
/ 16 st, 100mm / 12 st. 24
kartonger/pall

Övriga egenskaper
Egenskap Värde
Adhesive: Akryl
Skyddspapper: Siliconiserat papper
Temperaturområde: -35 °C till +120 °C
Lagring: +18 °C till +25 °C, i torr miljö inomhus
Installationstemperatur +5 °C till +40 °C

Beläggning Armerad aluminiumfolie
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Produkten skall förvaras i originalförpackning, liggandes plant med den skurna sidan av tejpen nedåt. Förvaras torrt och rent i normal
temperatur. Skyddat från solljus och värmekällor
 
 
Mer information
 
Vi rekommenderad användaren att testa produktens lämplighet mot önskad applikation. All data och rekomendationer baseras på egna
tester och praktisk erfarenhet för att hjälpa kunden att välja en lämplig tejp för en given applikation.
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PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se
Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta
eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och
tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i
byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra
produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group.     This data sheet is valid in
following countries: Sweden.
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