TEKNISK DATABLAD

FLEXITAPE
BESKRIVELSE
Flexitape er et elastisk vevd/strikket
nylonbånd, og leveres i 2 varianter,
Flexitape HD (High Density) og
Flexitape LD ( Low Density).
HD er tettere vevd enn LD og brukes
normalt over bevegelige riss,
sprekker eller overganger.
LD brukes normalt over stabile riss,
sprekker og overganger.
BRUKSOMRÅDER
Flexitape legges inn i elastiske
malinger og membraner for å styrke
overganger over riss, sprekker og
fuger.
Flexitape er elastisk både i bredde og
lengde og vil, sammen med den
elastiske membranen/malingen sørge
for å vanntette og holde riss og
sprekker lukket.
Flexitape HD brukes over riss,
sprekkker og overganger der det er/er
fare for bevegelser i underlaget/risset.
Flexitape LD brukes over riss,
sprekker og overganger som er/antas
å være stabile.
Ved tvil anbefales bruk av Flexitape
HD. Denne gir en svært elastisk,
varig og fleksibel overgang.
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FORDELER
• Leveres i flere bredder
• Enkel å legge i våt maling
• Styrker og tetter riss, sprekker og
overganger
• Følger overflatestrukturen
• Øker strekkstyrken i
maling/membran
• Øker levetiden for
maling/membran
PÅFØRING
Flexitape legges direkte i våt maling
såsnart malingen er påført, normalt i
første strøk.
Begge sider av riss, sprekk, åpning
påføres eventuell primer og 1 strøk
maling/membran i litt større bredde enn
den varianten Flexitape som skal brukes,
2-5cm mer enn Flexitapebredden på hver
side.
Flexitape legges umiddelbart ned i våt
maling og stoples/bakes ned i malingen
med pensel eller rulle, slik at det elastiske
båndet blir en integrert del av
malingen/membranen.
La malingen tørke og påfør den
beskrevne overflatebeskyttelsen over
hele flaten.
Kanten på Flexitape båndet kan/vil ofte
vise i overflaten. Synligheten kan
reduseres ved at kantene på det elastiske
båndet pusses lett med sandpapir når det
1. malingstrøket er tørt, altså før den
beskrevne overflatebeskyttelsen.
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Flexitape HD er, integrert i våre
elastiske malinger Decothane,
Decadex og Steridex, også svært
effektiv for å sikre/tette overganger
mellon horisontale og vertikale flater,
f.eks. overgangen mellom
balkong/terrasse/altan og fasade eller
overganger mellom gulv og vegg der
det er viktig å få en vanntett
overgang.
Maling/membran påføres ca.10cm
opp på fasade og 10 cm ut på dekke.
Flexitape HD 15 legges i den våte
malingen i vinkelen mellom gulv og
vegg ( dekke og fasade) og stoples
ned/inn i malingen slik at det elastiske
båndet blir en integrert del av
malingen/membranen.
La tørke, gjerne over natten, og påfør
så et nytt strøk maling/membran.
Dette gir overgangen en vanntett,
elastisk overflate som kan leve med
de bevegelsene som som regel
opptår mellom horisontal og vertikal
flate. Metoden gir overgangen en
elastisk, vanntett ”hulkil”.
TEKNISKE DATA
Flexitape HD leveres på rull.
Lengde: 50 meter
Bredde: 7,5 cm og 15 cm
Flexitape LD leveres på rull.
Lengde: 50 meter
Bredde: 5,0 cm og 15 cm
Ytterligere informasjon fåes ved
henvendelse til:

Norsk Industrivern AS
på telefon 51 71 56 00.
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