Teknisk datablad

wedi Tools | tætningsbånd, -hjørner, -manchetter
Kacheret med vlies
• Til indendørs og udendørs brug
• God vedhæftelsesevne
•

Generel produktbeskrivelse

Bearbejdning

wedi Tools tætningsbånd, tætningshjørner og tætningsmanchetter
består af polypropylenvæv belagt TPE.

Ved tætning af stødsamlinger og gennemføringer skal wedi Tools
tætningsbånd, tætningshjørner og tætningsmanchetter alt efter
belastning klæbes ind i den friske tætningsslam / epoxidharpiksklæber / wedi 610 og trykkes fast med et glittebræt. Ved anvendelse af epoxyharpiksklæber skal overfladen spartles og strøs med
sand.

Anvendelsesområder

Sørg for en overlapning af wedi Tools tætningsbåndene på mindst
5 cm. Til tætning af gulvafløb og huller anvendes de tilhørende
wedi Tools tætningsmanchetter. Ved brug af materialerne iht.
abP/ETA skal de dertil gældende forarbejdningsregler overholdes.
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Tekniske ændringer og fejl forbeholdes.

Beregnet til sikker tætning af hjørne-, tilslutnings- og samlingsfuger
samt huller.

0799 (System 2+)
wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
13
0799-CPD-132
DoP 0001
ETA-13/0385
ETAG 022 Teil 3

* Information sur le niveau d´émission
de substances volatiles dans l´air intérieur,
présentant un risqué de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe
allant A+ (très faibles emissions) à C
(fortes emissions).

Bausatz mit wasserdichten Platten
und weiteren Komponenten zur
Herstellung einer Abdichtung
unter einer Nutzschicht für die
Verwendung in innen liegenden
Nassbereichen
*K@RRHÖYHDQTMFCDR2XRSDLRTMC
deklarierte Produkt- und Systemeigenschaften siehe Anhang 1 der
ETA-13/0385
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Teknisk datablad

Tekniske egenskaber
Stabilt fugetætningsbånd, ubøjeligt på langs og elastisk på tværs
Type

TPE-belagt polypropylenvlies

Farve

grå

Samlet tykkelse

ca. 0,70 mm

Brudbelastning på langs

ca. 104 N/15 mm

Brudbelastning på tværs

ca. 23 N/15 mm

Brudstyrke på langs

ca. 70 %

Brudstyrke på tværs

ca. 335 %

Modstand mod vandtryk (1,5 bar)

> 1,5 bar

Kemikaliebestanding

iht. bygnings- og prøvningsregler

UV-bestandighed

> 500 h

Temperaturbestandig

-30° C/+90° C

Leveringsform
•
•
•
•
•
•
•

Tætningsbånd 10 / 50 m ruller i særskilt papæske (ved 120 mm bredde)
Tætningsbånd 50 m ruller i særskilt papæske (ved 100 mm bredde)
Indvendige tætningshjørner, 120 x 120 mm (25 stk. / papæske)
Udvendige tætningshjørner, 115 x 115 mm (25 stk. / papæske)
Tætningsmanchetter 120 x 120 mm (10 stk. / papæske)
Tætningsmanchetter 150 x 150 mm (5 stk. / papæske)
Tætningsmanchetter 250 x 250 mm (5 stk. / papæske)
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Tekniske ændringer og fejl forbeholdes.

Opbevaring
Opbevares i kølige, tørre rum og beskyttes mod sollys.

Sikkerhedsanvisninger
ingen

Oplysninger om wedi-produkternes forarbejdnings- og anvendelsesmuligheder, tekniske anbefalinger eller teknisk rådgivning samt øvrige oplysninger fra
vores medarbejdere (anvendelsesteknisk rådgivning) gives efter aktuelt bedste viden, dog uforbindende og uden ethvert ansvar. Dette fritager ikke vores
kunder og deres aftagere for at gennemføre egne test og forsøg for at finde ud af, om produkterne er egnet til de påtænkte formål og procedurer.
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