
tesa seal® 60073
Produkt Information

Produktbeskrivelse
tesa seal® 60073 er en fleksibel, PE-baseret dampspærretape til permanent forsegling af dampspærrefolie-overlapninger,
gennemføringer, samlinger og metal-hæfteklammer. Den fleksible bagside giver nem, hurtig og bekvem tætning af runde
gennemføringer, f.eks. af rør eller ledninger. Den indlagte trådarmering giver en god bearbejdelighed, gør produktet
stærkt og forhindrer overstrækning. Tapen kan rives over i hånden.

• Nemme og tidsbesparende arbejdsbetingelser, idet bærematerialet er fleksibelt, og den indlagte trådarmering nemt kan
rives over i hånden
• Permanent, ekstremt høj vedhæftning på forskellige dampspærrefolier.
• Bredden på 60 mm gør påføringen sikker og nem
• Meget høj aldersbestandighed til krævende forhold
• Lufttætheden i henhold til DIN 4108 er bekræftet af et uaængigt testinstitut (Fraunhofer test report P20-112/2010)
- Godkendt af Swedish Institute for Technical Approval in Contruction (SITAC) til splejsning af dampspærrefolier i
konstruktioner

Egenskaber
• Permanent med ekstrem god klæbekraft * Meget høj aldringsresistens, til strenge kvalitetskrav * SP/SITAC-godkendt til

sammenføjning af dampspærrefolier (50 års indendørs) * 60mm bredde sikrer enkel og pålidelig opsætning

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt
strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske
erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende
det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?mp=60073

http://l.tesa.com/?mp=60073

