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Denne tape har en fremragen-
de klæbeevne og overholder 
IMO-brandbeskyttelsesregler-
ne som certificeret i henhold til 
FTP-kode 2010. Sammenføjninger 
og samlinger kan nemt og hurtigt 
forsegles, så de får en æstetisk 
finish, især, hvis isoleringen med 
aluminiumsoverflade forbliver syn-
lige. Tapen er selvklæbende og kan 
rives over med hænderne uden 
brug af skæreværktøj, hvilket gør 
det nemt at arbejde med den på 
arbejdsstedet. 

BRANDREAKTION
SeaProtect Tape Alu er certificeret i henhold til IMO-reglerne 
(FTP-kode 2010)

NEM HÅNDTERING
Selvklæbende tape til forsegling af sammenføjninger (flot 
afslutning) 
Fremragende klæbeevne

HURTIG INSTALLATION
Rives over med hænderne, hvilket gør det nemt at opnå den 
rette længde 
Intet behov for yderligere skæreværktøj

SeaProtect Tape Alu
Selvklæbende aluminiumstape



www.isover-technical-insulation.com
De tekniske oplysninger er i overensstemmelse med vores viden og erfaringer på udgivelsestidspu-
nktet (jf. impressum). Vi giver ingen juridisk bindende garanti, medmindre dette er udtrykkeligt aftalt. 
Vores aktuelle erfarings- og vidensniveau udvikler sig løbende. Sørg for, at du altid har den nyeste 
udgave af denne information. Den beskrevne anvendelse af produktet tager ikke højde for særlige 
forhold. Sørg for at undersøge, om vores produkter er egnede til det konkrete formål. Kontakt vores 
Isover salgskontorer for at få yderligere oplysninger. Vi leverer udelukkende i henhold til vores salgs- 
og leveringsbetingelser.
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KaraKteristiKa symbol enhed mængder og oplyste værdier standard

Farlige stoffer - - Uden isocyanat, PVC, tungmetaller og halogener -

Reaktion ved brand - - IMO Lav flammespredningsevne i henhold til FTP-kode 2010 
(Skibsudstyrsdirektivet 96/98/EF)

IMO 
FTP-kode 2010

Trækstyrke - N/25 mm 40 ASTM D3759

Anvendelsesområde - -

Til forsegling af samlinger mellem ISOVER mineraluldsprodukter beklædt 
med aluminium og forsegling af samlinger mellem aluminiumsbeklædnin-

ger og metal  
Fungerer som en barriere mod vand og vanddamp, yder sikker beskyttelse 

mod fugtindtrængning

-

Tapetykkelse uden frigø-
relsesliner - mm 0,06 +/- 10 % -

Klæbeevne for aftræksstyrke 
på stål - N/25 mm 15 ASTM D3330

Udvidelse inden brud - % 3,0 ASTM D3759

Opbevaringsbetingelser - - Stuetemperatur (~20 °C/50 % relativ luftfugtighed) 
Bør beskyttes mod fugt og ikke udsættes for UV-stråler eller varmekilder -

Klæbemiddel - - Akryllim, bagsideliner i papir -

Bærermateriale - - Aluminiumsfolie, tykkelse 26 mikron -

Brugsanvisning - -

Hvis produktet skal bruges til specialbrug, skal I tjekke, at det er egnet, 
ved at kontakte skibsværftet og/eller den respektive skibsinspektør og om 

nødvendigt at foretage anvendelsestest ombord.  
For at opnå en god isolation er det ligesom ved alle selvklæbende tapes 

nok at anvende det korrekte kontakttryk på SeaProtect Tape Alu ved 
fastgørelse på mineraluldsprodukter med aluminiumsoverflade 

Overfladen skal være tør og fri for støv og fedt

-

Arbejdstemperaturområde -40 °C – +80 °C

Vanddamppermeabilitet - g/m2 x 24 h < 1,0 AFERA 4002

vanddampdiffusion ækvivalent 
Sd - m > 1500 DIN 52615

Diverse - - Ældningsprøve gennemført af ISOVER for at sikre, at der stadig er stærke 
bindingsegenskaber efter 90 dage, ved 65 °C/80 % relativ luftfugtighed -

Arbejdstemperatur - [°C] -5 °C – +40 °C -

leveringsform: standardmål/paKning

Bredde b [mm] Længde [m] Ruller/pakke

50 100 24


