
Isola Radon FleIsola Radon Flexibåndxibånd
Forseglingsbånd for radonsperre

BeskrivBeskrivelse :else :

Isola Radon Flexibånd består av modifisert, selvklebende butyl som er
fleksibel, tøyelig og formbar. Klebestoffet er beskyttet av en folie som
rives bort når båndet skal benyttes. Båndet er radontett, klebesterkt og
aldringsbestandig.

Produktet er dimensjonsstabilt ovenfor fukt og gir en lufttett og
radonsikker forsegling. Båndet har ekstrem klebeevne til radonsperrer
av PE folie, polypropylen, treverk, betong og metaller.

Bruk av Flexibånd hindrer luftlekkasje fra byggegrunnen og bidrar til et
radonsikkert bygg.

Bruksområde :Bruksområde :

Inngår som tilbehør til Isola Radonsperre 400 og benyttes til forsegling
av hjørner og detaljer.

Montering :Montering :

For god klebing og tett forsegling forutsettes det at hjørner og detaljer
som skal forsegles ligger slett og plant uten folder og bretter.
Underlaget må være tørt og rent - fritt for støv, olje eller andre
forurensinger. Ved forsegling fordeles bredden av båndet omtrent likt
på overflatene som skal forsegles. Tips! Stryk godt over båndet
umiddelbart etter klebing slik at båndet følger underlaget og alle
luftlommer presses ut.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :Lagring :
Lagres tørt og frostfritt og skal ikke utsettes for direkte sollys eller UV
belastning. Lagringstemperatur + 5 til +25 grader C.

Tilbehør til :Tilbehør til :
Radonsperre 400
Isola Radonmembran 800, 2x20m

Godkjenninger og garantiGodkjenninger og garanti
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Isola Radon FleIsola Radon Flexibåndxibånd 570160

PrProduktdataoduktdata VVererdidi BeneBenevnelsevnelse
Bredde 80 mm
Lengde 10000 mm

EgenskaperEgenskaper MetodeMetode EnhetEnhet VVererdidi
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