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Glasroc® H Sealing Tape –
Vindtettingsteip
Glasroc H Sealing Tape er utviklet for utvendig regn- og vindtetting
av skjøter mellom Glasroc-plater og tetting av fuger mot andre
underlag. Teipen er testet sammen med Glasroc H Storm vindtettingsplater med dokumentert gode egenskaper.
Glasroc H Sealing Tape har et spesielt lim for tetting av skjøter på
Glasroc H Storm vindtettingsplater. Forseglingsteipen har god vedheft til et bredt spekter av materialer og kan brukes ved tetting mot
andre materialer, for eksempel vinduer, dører, ventilasjonskanaler
og andre tilslutninger til Glasroc H Storm vindtettingsplater. Teipens
bakside er beskyttet med en remse som fjernes ved montering.
Forseglingsteipen leveres i 60 og 100 mm bredde med 25 m pr rull.
Den leveres i esker á 10 og 6 ruller.
Bruksområde
• For permanent forsegling av Glasroc-plateskjøter og mot andre
underlag, for eksempel vinduer og dører.
• Teipens fleksibilitet gjør den også egnet for tetting rundt rør og
bjelker osv.
• De gode heftegenskapene gjør at den har god vedheft til de fleste,
jevne underlag.
• 60 mm teipen benyttes til vertikale skjøter.
• 100 mm benyttes til de horisontale skjøtene og inner- og ytterhjørner samt teiping ved og rundt vinduer osv.
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Optimal vedheft til Glasroc H Storm
Dokumentert 12 måneder UV-bestandighet
Høy klebeevne
Dokumentert aldringsmotstand
Utmerket elastisitet
Vannresistent beskyttelse mot fuktangrep
Kan monteres ned til -10°C
Ingen løsemidler
Temperaturbestandig fra -40°C til 80°C
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Tekniske materialegenskaper
Teip for utvendig regn- og vindtetting av skjøter mellom Glasrocplater og tetting av fuger mot andre underlag, f.eks. vinduer,dører
og ventilasjonskanaler.
Betegnelse

Lengde Bredde Tykkelse Vekt
Antall
Vekt
mm
mm
mm
kg/rull rull/pkn kg/pkn

NOBBnummer

Materialnummer

GST 60

25000

60

0,3

0,57

10

GST 100

25000

100

0,3

1,01

6

5,7

45632701

5200608943

6,06

45632746

5200616061

Produktegenskaper
Tekniske materialegenskaper
Tykkelse, mm
Bredde, mm
Toleranse, mm
Lengde, mm
Vekt, kg/rull
Elastisitet før brudd
Strekkfasthet
Rettvinklet
Temperaturbestandighet
Min. påføringstemperatur

Glasroc H Sealing Tape
0,3
60 / 100
±0,5
25000
0,57/1,01
>200%
>18 N/cm
>16 N/cm
-40°C til +80°C
> -10°C

Standard
DIN EN 1942

DIN EN 14410
DIN EN 14410
DIN EN

