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TECHNISCHE PRODUCTFICHE
EPDM COVER TAPE
Cover Tape bestaat uit een gevulcaniseerde EPDM welke gelamineerd is met
een zelfklevend ongevulcaniseerd rubber. Het wordt gebruikt voor het
verbinden en dichten van SealEco EPDM membranen, reparaties,
dakrandafwerkingen en voor mechanisch bevestigde toepassingen. Het product is
flexibel en zorgt voor een onmiddellijke verbinding tussen de membranen.
EPDM Cover Tape wordt altijd aangewend in combinatie met Single Ply Primer..

Technische data
Basis:

Synthetisch Rubber

Kleur:

Zwart

Dikte:

1.8 ± 10% mm

Koude buigproef:

-40°C

Rek bij breuk:

> 300%

Bewaartijd:

9 maanden in de originele verpakking. Droog bewaren tussen
+5°C en 30°C.

Breedte (mm)

Rollengte (m)

Rollen/doos

Gewicht/doos (kg)

Dozen/pallet

152

30.48

2

23.6

18

229

30.48

1

17.7

36

305

15.25

1

12.2

36

457

15.25

1

17.2

24

Niet alle breedtes zijn beschikbaar in alle landen. Contacteer uw leverancier voor meer informatie.

Gebruiksaanwijzing
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 Single Ply Primer aan te brengen.
Markeer de positie van de EPDM Cover Tape aan beide zijde met een pen. Breng Single Ply Primer aan met een scrubber.
Draag er zorg voor dat de volledige oppervlakte voor de EPDM Cover Tape voorzien is van primer. Laat de Single Ply Primer
drogen totdat deze handdroog is. De maximaal open tijd bedraagt 20 minuten (bij 20°C 50% RV).
Rol vervolgens de EPDM Cover Tape in de Primer zonder luchtinsluiting en druk aan met behulp van een 40 mm brede
siliconen aandrukrol. Zeker de gesneden randen af met Sealant 5590.
EPDM Cover Tape mag niet verwerkt worden bij temperaturen onder +5°C en boven 30°C, tijdens neerslag, mist, in het geval
er een risico op condensatie is of bij hevige wind. Bij temperaturen tussen 5°C en 15°C de EPDM Cover Tape bewaren op
kamertemperatuur tot op het moment van gebruik. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.
Nota
Lees veiligheidsche voor gebruik.
Vrijwaringsverklaring
De informatie vermeld op deze productche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd
op www.sealeco.com.
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