Teknisk Datablad
QuickSeam™ Cover Strip
1. Beskrivelse
Firestone QuickSeam™ Cover strip er en 152 mm let vulkaniseret
EPDM-membran, der er lamineret med QuickSeam Tape på den ene side.
Denne dækstrimmel anvendes til at dække og forsegle samlinger af
RubberCover™ EPDM-membraner.

2. Forbehandling
RubberCover™ EPDM-fladerne skal klargøres med QuickPrime™ Plus ved hjælp af QuickScrubber™ Kit sæt.
Andre primere kan ikke anvendes. Lad produktet opnå stuetemperatur inden brug, hvis produktet har været
udsat for temperaturer under 15°C i længere perioder.

3. Montering
Anbring rullen med dækstrimmel på membranen, således at den rulles ud fra toppen af rullen (det klæbefri
papir ligger øverst), og anbring dækstrimlen i midten over de(n) blottede membrankant(er). Rul dækstrimlen
ud på den rene og grundede overflade. Før rullen fremad, mens strimlen holdes midt for over membranens
kant(er), og træk det klæbefri papir af lidt efter lidt, efterhånden som strimlen påføres.

4. Overlæg
Ved samlinger og kryds skal QuickSeam Cover Strip ved forlængelse altid overlappe med minimum 25 mm.

5. Data
Tekniske specifikationer
●
Base
●
Farve
●
Opløsningsmidler
●
Tørstof
●
Form
●
Tykkelse
●
Bredde

EPDM Flashing
EPDM
Sort
Ingen
100 %
Let vulkaniseret
1,02 mm
152 mm

QuickSeam Tape
Gummipolymer
Sort
Ingen
100 %
Hærdet
0,88 mm
156 mm

6. Emballage / Opbevaring / Holdbarhed
Emballage: Rulle med 7,62 m, 8 ruller pr. kasse.
Opbevaring: Opbevares i de oprindelige uåbnede kasser ved temperaturer mellem 15°C og 25°C. Opbevar
materialet beskyttet mod direkte sollys, indtil det skal bruges.

7. Forholdsregler
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Holdbarhed: Der kan forventes en holdbarhed på 12 måneder ved opbevaring under de ovennævnte
forhold. Lagerholdbarhed skal betragtes som vejledende og afhænger af opbevaring og håndtering.
Produktets kvalitet og brugbarhed skal altid kontrolleres: QuikSeam Cover Strip kan anvendes, så længe det
klæbefri papir er nemt at fjerne fra tapen, uden at papiret går i stykker.

