Plantex® Performance Tape

Produktbeskrivelse og anvendelse
Dobbeltklæbende butyltape består af en butylgummiklæber, som anvendes til tætning af samlinger ved
udlægning af Plantex Platinium fiber-/ukrudtsduge.

Teknisk data
Materiale / farve

Dobbeltklæbende butylgummi / grå

Standard tykkelse

1.0 mm

Inderliner

slippapir

180° PSkælvedhæftning (ASTM D 1000)

16 N/cm

Probe Tack (ASTM D 2979)

6.0 N

Rumtemperatur

+ 5 °C / + 30 °C

Udetemperatur ved anvendelse

0 °C / + 35 °C

Service temperatur

- 30 °C / + 90 °C

Egenskaber og fordele
• Plantex® Performance Tape har en umiddelbar høj klæbning og ekstrem god vedhæftning på Plantex® ukrudtsduge især på Plantex® Platinium
• Tætningstapen skal påføres på en ren, tør, glat og støvfri overflade.
• I tilfælde af porøse / ujævn underlag er det tilrådeligt at udjævne overfladen
• Materialets kvalitet og egenskaber forbliver uændrede i lang tid. Det anbefales dog at bruge produktet inden for 12
måneder fra produktionsdatoen.
• Produktet skal opbevares i original og uåbnet emballage på et tørt og godt ventileret sted uden direkte eksponering
for UV-lys.
• Opbevaring og anvendelse over den angivne temperatur kan medføre, at det kan være vanskeligt at fjerne slippapiret ved installation.
• Produktet påvirkes ikke af frost
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Produktoplysninger indeholdt heri er baseret på vor nuværende viden og erfaringer om emnet. De bør
kun betragtes som information og som mulige forslag, for at du gennem dine egne eksperimenter kan
bestemme vore produkters egnethed til dine særlige formål. Denne information kan blive revideret
efterhånden som ny viden og erfaring bliver tilgængelig. Da vi ikke kan forudse alle variationer i faktiske,
endelige brugsforhold, har DuPont de Nemours ingen forpligtelse i forhold til resultaterne, og påtager
sig intet ansvar i forbindelse med brugen af disse oplysninger. Ingen del af denne publikation må
fortolkes som en licens til at arbejde under patentrettigheder eller som en anbefaling til at krænke disse.
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