NOXYDE® TAPE

Självhäftande butylgummitejp
för användning med Noxyde
•

Lättmonterad

•

Utmärkt vidhäftning

•

Utmärkt värmestabilitet

•

Utmärkt vidhäftning i låga temperaturer

•

Följsam och formbar

NOXYDE® TEJP
PRODUKTBESKRIVNING
400 g/m². Låt torka 24 timmar (vid 20 °C).
Noxyde® TAPE är en självhäftande tejp tillverkad av en butylgumANVISNINGAR FÖR BRUK
miblandning med förstärkande armeringsväv i polypropylen.
Montera Noxyde® TAPE centrerad över (längsmed) skarven.
EGENSKAPER
Pressa ned tejpen så att den följer underlagets profil utan att
- Självhäftande
sträckas ut, skrynklas eller att luftfickor bildas. Säkerställ att
- Elastisk
tejpen är väl fäst på båda sidor av skarven. Monterad tejp ska
- Vävförstärkt
täckas med ett skikt Noxyde (avvikande kulör, t.ex. grå), torrfilm- Värmestabil
stjocklek 175 µm, samma dag. Låt torka minst 24 timmar (vid 20
°C) innan applicering av efterföljande färgskikt.
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Förstärkning av skarvar och överlappningar på plåttak och plåtfa- APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN
sader i kombination med Noxyde och Noxyde Pegarust färgsyAppliceringstemperatur: 0 °C till 40 °C
stem.
Funktionstemperatur: -30 °C till 80 °C, klarar max 160 °C under
max 24 timmar
TEKNISK DATA
ÖVRIGT
Draghållfasthet:
längdled >100 N/50 mm,
Längd: 10 löpmeter
tvärled >100 N/50 mm
Bredd: 100 mm
Böjstyrka:
längdled >70%
Tjocklek: 0,8 mm
tvärled >70%
Specifik vikt (ASTM D792): 1,4 g/cm3
TORKTIDER VID 20 °C/50 % RH
“Peel Adhesion” 90° (ASTM D1000) : ≥ 90 N
“Loop Tack” Test (ASTM D6195) : ≥ 80 N
“Probe Tack” Test (ASTMD 2979) : ≥ 80 N
REKOMMENDERAD FILMTJOCKLEK
Flytmotstånd (ISO 7390) : 0 mm
Tjocklek:
0,8 mm
Cement Vidhäftningsstyrka C2E på väv: 0,9 N/mm² (EN 12004MATERIALÅTGÅNG/STRÄCKFÖRMÅGA
EN1348)
Längd per rulle:
10 löpmeter
Bredd:
100 mm
Täckförmåga:
1 m²/rulle
FÖRBEHANDLING
Vid överbryggning av korrugerade plåtskarvar med Noxyde TAPE
ska dessa först fixeras med plåtskruv eller popnit, 50-75 mm in
från kant, i varannan profil längs plåtens klippkant. Intakta ytor
rengörs från smuts, föroreningar och påväxt genom alkalitvätt
med Rust-Oleum® ND14, koncentration 5 % (se tekniskt produktdatablad för anvisningar). Efterskölj ytan noggrant genom högtryckstvättning med vatten, rekommenderat arbetstryck: min 20
MPa. Tempererat vatten, min: 70 °C, förhöjer effekten avsevärt
och krävs vid tvättmedelskoncentrationer överstigande 5 %. Löst
sittande eller uttjänta färgskikt avlägsnas genom vattenblästring
med ultrahögt tryck (>200 MPa) alternativt högt tryck (>70 MPa)
till fast underlag, lägst motsvarande Wa1enligt ISO 8501-4. Rostiga ytor avrostas genom manuell/maskinell skrapning/
stålborstning/slipning till fast underlag motsvarande rengöringsgrad St3 enligt ISO 8501-1. Nivåskillnader mot kvarvarande färgskikt fasas ned genom slipning. Blanka ytor matteras lätt för optimal vidhäftning. Ytan ska vara torr och dammfri vid applicering.
Grundning
Förbehandlade ytor ska grundmålas samma dag. Applicera ett
skikt Noxyde® (kulör röd) á 175 µm torrfilmstjocklek
(motsvarande ca 320 µm våtfilm). Beräknad materialåtgång ca
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