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Armadan Akryl baseret Alu-tape 
 

Produkt Navn:  

Acryl alu-tape AC 50mmx30m 1": Produkt Nummer: 2947211103 

Acryl alu-tape AC 50mmx50m 1": Produkt Nummer: 2947211104 

Acryl alu-tape AC 75mmx50m 1": Produkt Nummer: 2947211105 

Acryl alu-tape AC 100mmx50m 1": Produkt Nummer: 2947211102 

 

 

 

  

 

 

 

Materiale: Metalliseret BOPP-film 

Klæbemiddel: Akryl vandbaseret 

Farver: Metallic/Aluminium Blank 

Bredde: 50mm, 75mm, 100mm 

Længde: 50 Meter 

 

Tykkelse: 49mμ ± 6% 

Vedhæftning på stål: 220 gr/cm ± 10%  

Trækstyrke: 4,2 kg/cm ± 10% 

Udvidelse elasticitet: 160% ± 10% 

Modstandsdygtigt overfor UV-lys 

God vedhæftning på PP, plast stål eller Alu-metalliske overflader  

Ideel til fastgørelse af folie belagt rørisolering og plastik overflader 

NB! Alle typer overflader skal være støv, smuds og fedtfrie før montage påbegyndes. 

Afvigelser kan i værste fald medføre delaminering af materialet.   

 

Indendørs montage anvisning på rørisolering:  

Rørisoleringen skal tapes ved samlinger på længderetningen så tape overlapper rørskålens/lamelmåttens overflade ligeligt delt.  

Acryl alu-tape AC påføres omhyggeligt uden folder eller revner. Tilstødende samlinger af rørisolering tapes hele vejen omkring emnet Med min.50mm. 

overlap Dvs. tape mod tape for bedst mulig vedhæftning og sikring af samlingen, der tapes for min. hvert 0,5 meter. 

Ved montage udendørs eller andre kritiske miljøer kontakt venligst Armadan A/S inden arbejde påbegyndes.  

 

Vigtig information! ved rørskålisolering af stenuld eller glasuld: 

Isolerings rørskåle skal altid trådes med galvaniseret tråd eller andet materiale efter producentens anvisninger for at opretholde produktets brandtekniske 

egenskaber samt kriterier for korrekt fastgørelse af materialet.       

 

Opbevaringsbetingelser: 

• Vi anbefaler en opbevaringstemperatur mellem 18 og 30°C og Max RF 50% med en standard lager tid på 12 måneder  

• Produktet må ikke udsættes direkte for påvirkning af varme vand eller fugt.  

• Produktet skal konditioneres til normal stuetemperatur inden brug og montage. 

 

Alle ovennævnte værdier i teknisk information 

skal betragtes som gennemsnitsværdier i vores standard produktion og kan ikke betragtes som direkte produktspecifikationer. Produkterne kan have en 

tolerance på ± 2% i bredde og længde.  

 
‘‘(The product is) listed in the database for buildingproducts that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.’’ 

 

Certificerede systemer: 

UNI-EN ISO 9001: 2008 nr. IT244111 / UNI-EN ISO 14001: 2004 nr. IT246656 / UNI-EN ISO 18001: 2007 nr. IT249944 

EMAS REGISTRATION nr. IT001596 

 


