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Kort beskrivelse PAROC XST 022 Cortextape er et
tætningsbånd til udendørs brug med
polyacryllim med særdeles høj
vedhæftning. På bagsiden findes en
beskyttende film.

Brug PAROC XST 022 Cortextape er
beregnet til at skabe en lufttæt
tætning af fuger til
vindsikringsprodukterne bag lukket
facade materiale. Tapen har
særdeles god holdbarhed mod fugt
og er UV-resistent i op til 12
måneders eksponering for sollys.
Overflader skal være rene og tørre, fri
for frigivelsesmidler som fedt og olie.
Vi anbefaler, at denne tape bruges
sammen med PAROC Cortex
produkter.

Bredde 60 mm

Længde 50 m

Emballage Karton

Andre brandtekniske egenskaber

Egenskab Værdi I overensstemmelse

Antændelighed Brandbar EN ISO 1182

Øvrige egenskaber
Egenskab Værdi
Påsætningstemperatur Tape +5 °C til +40 °C, Overflade/Materiale -10 °C til +40 °C
Brugstemperatur -30 °C til +120 °C

 1(2)Paroc Group © 2020



 
Hvid med rød print
 
 
 
 
Håndtering og opbevaring
 
Opbevares i et tørt rum fra +5 °C til +25 °C, beskyttet mod UV-stråling.
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PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, www.paroc.dk
Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste
trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på www.paroc.dk. De anførte konstruktionsløsninger udgør de områder, hvor vores produkters
funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller
arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af
konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende
Paroc Group.      This data sheet is valid in following countries: Denmark.
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