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TEKNISKT DATABLAD
EPDM SEAM TAPE

Tekniska data

Arbetsbeskrivning
EPDM membranet som skall sammanfogas skall vara rent, torrt ocg fritt från veck och spänningar. Om nödvändigt kan
membranet rengöras med Cleaning Wash 9700 innan de sammanfogas. Markera positionen av EPDM Seam Tape på ytan av
membranet med en märkpenna eller krita. Använd scrubber och pad för att applicera Single Ply Primer på båda ytorna. Vänta till 
lösningsmedlet har avdunstat och låt lösningsmedlet avdunsta och tills ytan är beröringstorr men
fortsatt klibbig. Lämna inte ytor exponerade längre än 20 minuter (vid 20 °C och 50% relativ luftfuktighet).
Rulla ut EPDM Seam Tape på ytan av bottenmembranet och tryck ned med en tryckrulle. Vik försiktigt över den övre delen och
lägg ned på tejpen, avlägsna skyddsfolien i en vinkel på ca 45 grader ut från skarven. Använd en tryckrulle och pressa ned
toppskiktet på EPDM Seam Tape, jobba mot kanten för att bli av med instängd luft och minimera risken för luftbubblor.
EPDM Seam Tape skall inte installeras vid temperaturer under 5 °C och inte över 40 °C eller vid risk för nederbörd, dimma, vid
hård vind eller vid risk för kondensation på ytan.
En pad till scrubbern skall bytas efter ungefär 30 m skarvning. När och om den har torkat ut skall den inte återanvändas eller
rengöras.
Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.

OBS!
Konsultera MSDS före användning.
Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats:
www.sealeco.com.

Bas: Syntetiskt gummi

Färg: Svart

Tjocklek: 0.9 mm

Hållbarhet: Max 12 månader vid förvaring 
torrt och svalt i oöppnat kärl, 
temperatur +5-30°C

EPDM Seam Tape används för att fästa ihop två paneler av SealEco 
EPDM. Produkten är beständig och flexibel, den ger omedelbar 
vidhäftning när den kommer i kontakt med membranet. EPDM Seam 
Tape skall alltid användas i kombination med Single Ply Primer.

Bredd (mm) Längd rulle (m) Rullar/kart. (st) Vikt/kartong (kg) Kartonger/pall (st)

76 30.48 4 9.5 56


