
tesa® Professional 60073
Product Informatie

Flexibele dampremmende tape

Product Omschrijving
tesa seal® 60073 is een dampremmende tape voor het permanent afdichten van overlappingen, doorboringen,
verbindingen en metalen nieten van
dampremmende folies. Dankzij de soepele drager kunnen circulaire penetraties - bv. voor leidingen of kabels - eenvoudig,
snel en praktisch worden afgedicht. Het fijne gaas van de tape verzekert een uitstekende bruikbaarheid, maakt het
product sterk en voorkomt overstrekking. De tape kan met de hand worden afgescheurd.
• Handig en tijdbesparende tape dankzij de

soepele drager
• Permanente, extreem hoge kleeracht op

diverse dampremmende folies
• Breedte van 60 mm voor een betrouwbaar

en gemakkelijk gebruik
• Hoge verouderingsbestendigheid
• Luchtdichtheid volgens DIN 4108 is bevestigd

Toepassing
tesa seal® is een speciaal productgamma om luchtdichtheid te garanderen en om isolatie en gebouwen doeltreffend
te beschermen tegen vocht. Het tesa seal®-systeem verzekert praktische, doeltreffende en tijdbesparende
werkomstandigheden.

De tesa seal®-producten kunnen worden gebruikt voor nieuwbouw of voor de renovatie van bestaande daken. tesa seal®
is geschikt voor een luchtdichte afwerking langs binnen (isolatie tussen of onder dakspant), alsook voor de installatie van
de interne luchtdichte laag langs buiten (isolatie boven de dakspanten).
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=60073

http://l.tesa.com/?ip=60073
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Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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