
Den �eksible tapen for membraner og dampsperrer.

>  Fleksibel på langs og på tvers.

>  Kan brukes på PE-plast/
dampsperre.

> To bruksområder: Tetting av 
overlapp og �ennomføringer.

>  Maksimal limeffekt ved 
temperaturer fra så lavt som - 5°C.

> Myk og tilpasningsdyktig:
absorberer komponentbevegelser. 

> Kan brukes innvendig og utvendig 
i bygg.

Spesi�kasjoner

Brand

Brukstemperatur min (°C)

Temperaturbestandighet 

Lagringstid (mnd.)

Inneholder ikke kjemikalier iht A20-listen

Lagringsforhold

Utendørs eksponeringstid, maks (mnd.)

Antall pr. eske

Bredde (mm)

Lengde pr. rull (m)

AMPACK

-5

-40 / 100

24

Ja

Tørt og kjølig

4

10

60

40

Betegnelse Artikkelnummer Rullstørrelse Innhold i esken

Tape Ampacoll® Flexx 520013 40 m x 60 mm 10 ruller = 400 meter

utvendig

innvendig

Bruksområder Slitebestandig, men samtidig �eksibel limtape til innendørs og utendørs bruk.
Ideell for lufttett og vindtett forsegling av overlapp, brettfuger og �ennomføringer. 
Egnet for takbruk og i tømmerkonstruksjon.

 
Framgangsmåte Over�atene som skal tapes, må være rene, tørre og fri for støv og fett. 

Tapen må presses godt mot underlaget etter påføring.

 
Merk Ampacoll® Flexx fester seg umiddelbart til underlaget og er UV-bestandig 

i maks 4 måneder. Tapen må ikke strekkes under montasje og den må 
presses godt mot underlaget etter påføring.
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Påføringseksempler

Vennligst følg anbefalingene for 
sikring og ytterligere systemprodukter 
i limmatrisen vår.

Ytterligere informasjon og detaljert 
dokumentasjon �nner du på
www.ampack.biz 

Salg via spesialforhandlere Ampack Switzerland: 071 858 38 00
Ampack Austria: 05523 53433
Ampack Germany: 07621 1610264
Ampack France: 04 50 83 70 54
Ampack Italy: 0471 053 475

www.ampack.biz

Påføringstips

Over�atene som skal limes, må være 
rene, tørre og fri for støv og fett.
Limtemperaturens omgivende temperatur 
må tilsvare den angitte prosesstemperaturen. 
Installerte membraner skal være stressfrie 
og jevne. Limbåndet må påføres etter den 
ujevne over�aten på underlaget og presses 
godt på. Underlagets temperatur må tilsvare 
den angitte prosesstemperaturen.Tapen må 
påføres over�aten og presses godt på.
 

Ampacoll® Flexx fester seg umiddelbart
til underlaget og er UV-bestandig i opptil 
�re måneder. Mekaniske belastninger og 
unødvendig tråkking må unngås. 


