MC-FastTape
Filccel kasírozott, hőre lágyuló elasztomer
hajlaterősítő szalag
A termék tulajdonságai:
• tartósan elasztikus, szakadásbiztos
• vízhatlan
• gyorsan és egyszerűen bedolgozható
• öregedésálló
• fokozottan vegyszerálló
• teraszokon, erkélyeken és nedves helyiségekben is alkalmazható
• különösen jól alkalmazható MC-Proof és Nafuflex termékekkel rendszerben
Alkalmazási területek:
• illesztési hézagok tömítése
• fal-padló csatlakozások kialakítása
• belső és külső sarkokon egyaránt alkalmazható
Alkalmazási tudnivalók
Aljzatelőkészítés
A málló részeket, régi festékbevonatokat,
port, piszkot és hasonló szennyeződéseket
maradéktalanul el kell távolítani. Az
alapfelület
legyen
fagymentes,
hordozóképes, ne legyenek rajta tapadást
gátló részecskék. A sorják és egyéb éles
felületi
egyenetlenségek
szintén
eltávolítandók.
Alkalmazás
Az MC-FastTape szalagot a szigetelés első
rétegébe kell beágyazni. Ezután következhet
a második réteg felhordása. Ha fal-padló
csatlakozás kialakítása a cél, a szalagot az
pl.MC-Proof eco első rétegébe javasoljuk
beágyazni.

Összekötő elemek kialakítása pl. Mycoflex
488 MS vagy MC-Proof eco termékkel
történik oly módon, hogy az anyagot teljes
felületen felhordjuk a szalag átfedéses
részére (legalább 100 mm)
Tudnivalók
Az
MC-FastTape
építésfelügyeleti
tanúsítvánnyal rendelkezik Nafuflex, MC
Proof eco, valamint MC-Proof one termékkel
rendszerben történő alkalmazásra.
Ábrákat is tartalmazó kivitelezési útmutató az
MC-FastTape szóróanyagunkon található.
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MC-FastTape műszaki adatok
jellemző

mértékegység

érték

megjegyzés

szín

kék

vastagság

mm

0,7

szélesség

mm

120

súly

g/m

44

hőállóság

°C

-30 - +90

vízhatlanság

bar

> 1,5 bar

EN 1928 szerint

B2
E

DIN 4102-1 szerint
DIN 13501-1 szerint

50
200

DIN EN ISO 527-3 szerint
DIN EN ISO 527-3 szerint

tűzzel szembeni viselkedés

szakadási nyúlás, hosszirányú %
szakadási nyúlás, keresztirányú %

MC-FastTape termékjellemzők
szállítási kiszerelés

MC-FastTape MC-FastTape IE MC-FastTape AE -

50 m tekercs
10 belső sarok / csomag
10 külső sarok / csomag

tárolás

Száraz, hűvös helyen tartandó.

Megjegyzés: A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező
érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi igénybevétellel. Az
objektumnak az alkalmazási alapkörülményektől eltérő adottságai a tervező általi előzetes felülvizsgálatot és egyedi jóváhagyást igényelnek.
Az MC szaktanácsadói által nyújtott műszaki tanácsadás nem helyettesíti az építmény történetének tervezői feldolgozását. A fentiek
teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a
jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az
általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, minden esetben betartandók.
01/18 sz. kiadás. A nyomtatvány műszaki szempontból átdolgozásra került. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem
használhatóak. Műszaki szempontból átdolgozott új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.
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