PRODUKTDATABLAD
Staga Sweden AB
Låsbomsgatan 26
589 41 Linköping, Sverige
Phone +46 (0)13-47 42 502
www.stagasweden.se

KERABLOCK TEX 100 (TUNNREMSA)

BESKRIVNING
Flexibel folieremsa, rulle 30 m, 100 mm bredd, vit med grönt tryck. Absorberande
baksida.
Extra tunn och smidig laminerad folieremsa, mycket lätt att applicera med endast
pensel. Följsam i vinklar och smygar Limmas och bestryks med tätmembranet
Nanodefense® Eco eller limmas med Aquastop Nanosil Absorberande ytskikt för extra
snabb torkning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE





Ingår i Kerakolls våtrumssystem
Invändigt
På golv och väggar
För tätning i golv/vägg, vägg/vägg vinklar.

APPLIKATION OCH INSTALLATION
Applicering med Nanodefense® Eco membran eller limning med Aquastop Nanosil för
extra snabb torktid.
0,75 kg / m2 rekommenderad kvantitet Nanodefense® Eco membran för applicering på
tätskikt för bästa resultat.
För Inomhusapplikationer i temperatur mellan + 5 °C och + 25 °C
Material och underlag bör hålla en temperatur mellan +10 °C och + 25 °C.

TEKNISK DATA
FÄRG

Vit

TJOCKLEK

0,20 mm

MÅTT

0,1 m X 30 m

VIKT

99 g/m2

TEMPERATURBESTÄNDIGHET

-30⁰C / + 90⁰C

LEVERANSFORM

24 st./förpackning

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt, liksom användningsområdet för våra produkter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i
detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester
samt själv kontrollera att produkten passar för det tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig att kontakta teknisk support vid användningsområden som
inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under rubriken ”Användningsområde”. Att använda produkten utanför de användningsområden som beskrivs i
databladet utan att kontakta Kerakoll och Staga kan medföra skador, vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet
eller felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av
produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa våra villkor för försäljning och leverans. www.kerakoll.com

