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Splice Tape

Splice Tape wordt gebruikt voor het dichten van overlapnaden tussen 
twee SealEco EPDM membranen. Het product is zacht en flexibel. Het 
zorgt voor een onmiddellijke verbinding tussen de membranen. Splice 
Tape wordt altijd aangewend in combinatie met Single Ply Primer.

Technische data

Verwerking 
Rol de EPDM uit met een overlap van 10 cm. De te verbinden EPDM membranen zullen perfect droog en 
proper zijn. Zij moeten glad liggen, zonder plooien en spanningen. Indien het noodzakelijk is, reinig de folie 
met Cleaning Wash 9700 alvorens de Sinlge Ply Primer aan te brengen.
Markeer de positie van de Splice Tape op beide zijden van de overlap met een pen. Breng Single Ply  
Primer aan met een scrubber. Draag er zorg voor dat de volledige oppervlakte van de Splice Tape voor-
zien is van Primer.  Laat de Primer drogen totdat deze handdroog is, doch nog steeds kleverig. De maxi-
maal open tijd bedraagt 20 minuten (bij 20°C 50% RV).
Rol de Splice Tape uit op het onderste membraan, zonder luchtinsluitingen en rol stevig aan met een 
siliconen aandrukrol van 2”. Sluit de overlap, verwijder de antikleeffolie haaks op de naad en rol de naad 
stevig aan met dezelfde aandrukrol. Vermijd weerom elke luchtinsluiting. Raadpleeg de handleiding voor 
meer informatie.

Beperkingen
Splice Tape mag niet verwerkt worden bij temperaturen onder +5°C en boven 40°C, tijdens neerslag, 
mist, in het geval er een risico op condensatie is of bij hevige wind.  

Opslag
Bewaar in een droge en koele omgeving in de originele verpakking. 
Opslagtijd: 12 maanden in originele verpakking.

Veiligheid
Lees steeds de veiligheidsvoorschriften voor gebruik.

Basis: Synthetisch rubber

Kleur: Zwart

Dikte: 0.9 mm

Verpakking

Breedte: 76 mm

Rollengte: 30.5 mm

Rollen/doos: 4 st

Gewicht/doos: 9.5 kg 

Dozen/pallet:


