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DATABLAD: TK Plater TK50HV / TK100MY 
 VANNAVSTØTENDE TEKSTILTAPE 
 

TK Plater tilbyr tape av meget høy kvalitet for å feste platene innbyrdes og mot underlaget. Disse to 
typene tape kan brukes mot harde overflater. Der det er mye trafikk kan man oppleve at limet herder 
raskere enn der det er lite trafikk.  
 
Tape type TK50HV 

 Denne tapen har en høy ytelse og er ideell for å feste 
platene. Limet er meget sterkt og vil normalt tåle en lang 
stund med minimalt av limrester. Må ikke brukes mot malte 
overflater. 

 Tape type TK100MY 
Denne typen tape har medium ytelse.  

 
Det er viktig å sikre at beskyttelsen ligger stødig. Tape som lett 
påvirkes av svingninger i temperatur eller fuktighet kan 
forårsake at områder blir liggende ubeskyttet. Man bør derfor 
unngå;  

o herding over tid  
o overførsel av limrester til underlaget  
o delaminering,  

Tapen bør fjernes med jevn kraft og ikke for raskt. For rask fjerning kan føre til at mer limrester kan 
sitte igjen på overflaten. Dersom det skulle være limrester på overflaten kan dette enkelt fjernes med 
sitrusekstrakt. 

                Tape type TK50HV   

 PRODUKTER 

Artikkel nr. TK50HV (lagervare) TK50MY / TK100MY (ikke lagervare) 

Type Høy ytelse Medium ytelse 

Beskrivelse 
Polyetylenbehandlet  

vannavstøtende tekstil 
Polyetylenbehandlet  

vannavstøtende tekstil 

Tykkelse 0,3mm 0,3mm 

Tape bredde 50mm 50/100mm 

Tape lengde 50m 50m 

Strekkstyrke 63N/cm 48N/cm 

Heftstyrke mot stål 5N/cm 4N/cm 

Arbeidstemperatur 0 - 60°C 0 - 100°C 

Ruller / eske 24 stk. 24 stk. (50mm bredde) 

Farge Hvit Blå, Hvit 

 

 POLYETYLEN BEHANDLET  
VANNAVSTØTENDE TEKSTIL 

 LAVT SVOVEL OG HALOGEN  
INNHOLD 

 FLEXIBEL OG LETT Å RIVE 
 LIMET ER SENSSITIVT MOT  
TRYKK 

 KRAFTIG SAKTEHERDENDE LIM 
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