MorgoAirseal Black UV-FR Tape
MorgoAirseal Black UV-FR Tape is een UV-stabiele, waterkerende, enkelzijdig klevende tape. De tape is
opgebouwd uit twee lagen speciaal Nonwoven (HALS Stabilised), met daartussen een High Breathable Film
(HBF) met wapening. De acryllaten lijmlaag zorgt voor uitstekende hechting op nagenoeg alle
ondergronden. De bijzondere waterkerende en UV-stabiele eigenschappen zorgen ervoor dat MorgoAirseal
Black UV-FR Tape kan worden toegepast in gevels. Bijvoorbeeld in combinatie met folies van Morgo
Folietechniek, waarbij de tape zorgt voor een betrouwbare lucht- en waterdichte afdichting bij
overlappingen en verbindingen.
Verwerkingsvoorschriften
De te verwerken materialen dienen stof- en vetvrij te zijn. De ondergrond moet droog en voldoende hard
zijn om de tape te kunnen aandrukken. Des te harder je de tape kunt aandrukken, des te beter is de
hechting. MorgoAirseal Tape is om afdichtingen te creëren, niet om verbindingen aan elkaar te verkleven
waar krachten op worden uitgeoefend. De MorgoAirseal Tape heeft een 100% acrylaat kleeﬂaag en is
extreem verouderings bestendig. Op houtderivaatplaten altijd een primer gebruiken. Voor gegarandeerd
goede resultaten, altijd een primer toe te passen.Voor een goede kleefkracht is een overlap van 30mm
noodzakelijk.
Brochure
Product speciﬁcaties:
Kenmerken
Waterkerend
Luchtdicht
UV-Gestabiliseerd
Temperatuurbestendigheid
-40°C | +80°C
Toepassing
Afdichtingstape voor binnen en buiten, ook geschikt tijdens open fase.
Afmeting
60mm x 25m¹
80mm x 25m¹
100mm x 25m¹
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150mm x 25m¹
Leverbaar in breedtes tot max 1.500mm
Verpakking
60mm x 25m¹ | 10 rollen per doos
80mm x 25m¹ | 6 rollen per doos
100mm x 25m¹ | 6 rollen per doos
150mm x 25m¹ | 4 rollen per doos
Dikte
Ca. 0,46mm (zonder schutlaag)
Treksterkte (AFERA 5004)
250N/50mm
Rek bij breuk (AFERA 5004)
75%
EAN Code
8720094453088 (60mm x 25m)
8720094453156 (80mm x 25m)
8720094453071 (100mm x 25m)
8720094455761 (150mm x 25m)
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