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SS80 SEAMTAPE
ENKELTSIDET BUTYL-OVERLAPNINGSTAPE MED HØJ VEDHÆFTNINGSEVNE

BESKRIVELSE
SS80 SEAMTAPE er et syntetisk, gummiba-
seret for-formet tætningsbånd med lamine-
ret polyesterfilm til generel anvendelse

ANVENDELSESOMRÅDER
SS80 SEAMTAPE er velegnet til samling og 
tætning af et bredt udvalg af byggemateria-
ler, men er specifikt beregnet til anvendelse 
med VOLTEX DS, VOLTEX DSCR, SWELLTITE 
og ULTRASEAL XP bagfyldte vægge, plus 
VOLSHEET DPM og VOLSHEET MB.
Den høje vedhæftningsevne, som SS80 
SEAMTAPE har, gør det let og præcist at bru-
ge, og der er kun lidt spild og intet rod og 
griseri.

Den bløde sammensætning, som SS80 
SEAMTAPE har, gør produktet let at tilpasse 
og giver god vedhæftning til en lang ræk-
ke af overflader. SS80 SEAMTAPE har god 
UV-bestandighed og forbliver fleksibel gen-
nem hele produktets levetid.

INSTALLATION
Påføring: Påfør SS80 SEAMTAPE direkte fra 
rullen til den relevante membranoverflade, 
tryk det godt ned i hele længden for at opnå 
en god vedhæftning lige fra begyndelsen.

Begrænsninger: Påføringstemperatur: 
+5°C til +40°C (overfladen skal være tør og 
frostfri ved lave temperaturer).

EMBALLAGE
Farve: Hvid:
Materialer leveres i ruller á 80mm x 35m,  
4 x ruller (140m) pr. boks.

Holdbarhed: 24 måneder ved opbevaring 
fladt og i original emballage på et tørt og kø-
ligt sted.

OPDATERET: OKTOBER 2015

TEKNISKE DATA
EGENSKAB ENHED NOMINEL VÆRDI TESTMETODE
Dynamisk trækstyrke N/cm² 10 M15
90° vedhæftningsevne N/cm 9 M48
180° vedhæftningsevne N/cm 10 M41
Massefylde N/m³ 1,6 M6
Fugttransmissionshastighed 1,2 kg/liter 0,15 ISO9932 / BS ISO 15106
Driftstemperaturområde °C –40 til +90

M = Producentens testmetode


