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TECHNISCHE PRODUCTFICHE
REINFORCED PERIMETER STRIP
De Reinforced Perimeter Strip wordt gebruikt voor het bevestigen van ongecacheerde
SealEco EPDM membranen in de kim en ter hoogte van dakdoorbrekingen. Deze
strook bestaat uit een gewapende EPDM strook partieel voorzien van een EPDM
Seam Tape. Het product is gewapend en flexibel en zorgt voor een onmiddellijke
verbinding tussen de membranen. Reinforced Perimeter Strip wordt altijd aangewend
in combinatie met Single Ply Primer.
Technische data
Basis:

Synthetisch rubber

Kleur:

Zwart

Dikte EPDM:

1.14 mm

Breedte EPDM:

152 mm

Tape dikte:

0.9 mm

Tape breedte:

76 mm

Opslag:

12 maanden in de originele
verpakking. Droog bewaren bij
temperaturen tussen +5°C en
30°C.

Breedte ( (mm)

Rollengte (m)

Rollen/doos

Gewicht/doos (kg)

Dozen/pallets

152

30.48

2

19.0

36

Gebruiksaanwijzing
Al le te verbinden delen moet droog en proper zijn. Controleer of de ondergrond geschikt is voor bevestiging van de strip. Bevestig deze met de correcte bevestigers langsheen de opstand. De bevestigers mogen maximaal 50 mm vanuit de dakdoorbreking/opstand verwijderd zijn. Plooi het EPDM membraan terug zodanig dat de strook net zichtbaar is. Controleer of het EPDM
membraan proper en droog is. Reinig met Cleaning Wash 9700 indien nodig. Markeer de breedte van de tape op het EPDM
membraan met een pen. Breng Single Ply Primer aan met een scrubber. Draag er zorg voor dat de EPDM over de volledige
oppervlakte van de Seam Tape voorzien is van primer. Laat de Single Py Primer drogen totdat deze handdroog is. De maximaal
open tijd bedraagt 20 minuten (bij 20°C en 50% RV).
Verwijder de beschermfolie en rol vervolgens de EPDM op de Reinforced Perimeter Strip zonder luchtinsluiting en plooien. Druk
aan met behulp van een 40 mm brede siliconen aandrukrol.
Nota
Het EPDM membraan zal met contactlijm verkleefd worden op het niet-hechtende deel van de perimeter strip.
Reinforced Perimeter Strip 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. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.
Vrijwaringsverklaring
De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op
www.sealeco.com.
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