Produktdatablad
Produktnamn

STRAIT-FLEX EDGE-TAPE
Produktbeskrivning
EDGE-TAPE är en kantremsa med laminerad pappersfront och kärna i kompositmaterial, designad
för kantavslut på gipsskivor. EDGE-TAPE är otroligt formstabil vilket gör att eventuell isättning
innan montering kan uteslutas. Diamantstansad långsida sörjer för maximal vidhäftning och
snabbare torktid och kan överspacklas omgående efter montering. EDGE-TAPE eliminerar behov av
maskering och fogning mot fönster och dörrar och skapar en rak, fin kant att sparmåla emot. Efter
montering krävs enbart spackelbehandling över den diamantstansade långsidan, resten av remsan
är färdig målningsbar yta, som även går att slipa på utan att ruggas. EDGE-TAPE kommer inte att
krympa, spricka eller vecka sig.
Specifikationer
EDGE-TAPE per artikel
Art.nr.
ET-100
Bredd
51mm
Längd
30,5 m
Tjocklek
0,57 mm
Vikt
1,13 kg
Antal st. p. kart.
12
GTIN
0656690143000
Användningsområde
Avslutar gipsskivor mot exempelvis fönster- och dörrkarm, smygbräda, takfönster , aluminiumprofiler, betong- och murväggar, undertak. Lagar såriga gipsskivor mot exempelvis betongvalv m.m.
Montering
Gipsskivan skall vara ren, torr och dammfri. Kontrollera att ytan är slät genom att föra en spackel
upp och ner. Om spackeln slår i en skruv, justera denna nedåt. Använd om nödvändigt en rasp
till att snygga till ytan med.
1.
2.
3.
4.
6.

Mät upp och kapa EDGE-TAPE till önskad längd med en sax eller liknande.
Applicera generöst med spackelmassa på ytan där EDGE-TAPE skall monteras.
Pressa sedan EDGE-TAPE in i det våta spacklet med fast hand och justera om
nödvändigt för att skapa en rak linje. Släta ut och skrapa ner överflödig spackelmassa.
Applicera omedelbart ett lager med spackelmassa och låt torka flera timmar
eller över natt.
Applicera sista lagret med spackel och låt torka flera timmar eller över natt.
Slipa med sandpapper 100-120 k. Ytan är nu redo för vidare behandling.
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Produktdatablad
Tekniska data
Typ
Materialkärna
Brukstemp.
Monteringstyp
Påföringsmetoder
Överspackling efter

Kantremsa för avslut på gipsskivor
Papper/PVC
> + 13 °C
Spackel
Hand
12 timmar vid normal rumstemperatur

Förvaring
Förvaras på en torr plats skyddad från fukt.
Rengöring
Eventuella verktyg rengörs med vatten efter användning.
Avfallshantering
Emballage materialåtervinns som wellpapp. Produkten sorteras som brännbart avfall.

Ytterligare information
Besök www.ncpesweden.se, eller ring teknisk support 0325-700 40
e-post: info@ncpesweden.se
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