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TUOTETIEDOT

PAROC BlackCoat Tape
PAROC Tape BlackCoat on mustalla verkkovahvistetulla alumiinilla päällystetty
akryyliteippi, jossa on silikonisoitu suojapaperi.
PAROC BlackCoat - tuotteiden teippaukseen. PAROC Tape BlackCoat antaa
erinomaisen viimeistelyn, turvallisen asennuksen ja käytön.

MITAT
Leveys
Pituus
Määrä
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75 and 110 mm
50 m
Rullat / kartonki: 75mm / 16 kpl, 110mm / 12 kpl
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Ominaisuudet
OMINAISUUS
MUUT OMINAISUUDET

ARVO

STANDARDI

Päällyste :
Liima :
Suojapaperi :
Väri:
Lämpötila-alue :
Varastointiolosuhteet:
Asennuslämpötila

Alumiinifolio 0,07 mm
Akryyli
Silikonoitu paperi
Alumiini musta
-5 ° C - +90 ° C
+5 ° C - +25 ° C
+8 ° C - +40 ° C

Ulkonäkö
VÄRIT
Alumiini, musta

Käsittely
ASENNUS
Asennuksen aikana teipattavan eristemateriaalin tulee olla vähintään +10 Celsius-asteen lämpötilassa. Anna lämmöneristemateriaalin lämpötilan sopeutua
ympäristön asennuslämpötilaan. Varmista, että teipillä liitettävät pinnat ovat puhtaita, kuivia ja ilman pölyä ja rasvaa. Pinnan on oltava puhdas öljystä, rasvasta,
pölystä ja liuottimista ennen teipin kiinnittämistä. Älä käytä kiinnittymistä estäviä puhdistusaineita. Joistakin muoveista ja maaleista voi vapautua kiinnittymistä
estäviä aineita, jolloin liimaus epäonnistuu. Karkeat ja epätasaiset pinnat saattavat heikentää liimausta.
Käsittely ja varastointi
Tuote on säilytettävä alkuperäispakkauksessa ja asetettava tasaisesti telan raon reunaan. Tuote
varastoidaan kuivissa ja puhtaissa tiloissa normaalissa lämpötilassa, suojattuna suoralta
auringonvalolta ja lämmönlähteiltä.

Suosittelemme tuotteen käyttäjää testaamaan tuotteen soveltuvuuden vaadittuun käyttötarkoitukseen. Kaikki tämän teknisen tuotekortin
tiedot ja suositukset perustuvat omiin testituloksiimme ja käytännön kokemuksiimme ja niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää
valitsemaan sopiva teippi tiettyyn käyttötarkoitukseen. Emme vastaa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka saattavat
aiheutua näiden tietojen käytöstä. Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi
Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä
takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen
soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC
on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.
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