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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Tape med ekstremt høj klæbekraft til krævende 
lufttæt og vindtæt forsegling både indendørs og 
udendørs. Stærkt klæbende folie til permanent 
vedhæftning på mange materialer, især Wütop 
termiske membraner.

Specialklæbemasseformulering, stærkt 
klæbende film
• Ekstremt stærk indledende og permanent klæbestyrke på 

mange basismaterialer, især Wütop termiske membraner
• Sikker limning fra helt ned til -10°C
• Uden opløsningsmidler

Højkvalitets specialfolie
• Fremragende temperaturbestandighed på op til +120 °C
• Fremragende vedhæftningsegenskaber, derfor endnu 

større klæbestyrke
• Tilpasser sig perfekt til åbninger
• Scrim-materiale beskytter mod overstrækning

Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/
er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler 
mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge 
sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
Produktet er optaget i databasen for bygge-
produkter, som kan anvendes i Svanemærket 
byggeri.

EURASOL® Thermo HT selvklæbende tætningstape

Bagmateriale Specialfolie
Klæbebasis Polyakryl
Farve Hvid
Bredde 60 mm
Længde 25 m
Min./maks. bearbejdning-
stemperatur -10 til 40 °C

Min./maks. temperaturmod-
stand -30 til 120 °C

Modstandsdygtighed over 
for ultraviolet lys 12 måneder, sollys, Centraleuropa

Opløsningsmiddelfri Ja
Holdbarhed fra produktion/
betingelser

0 Måned/Måneder / i forseglet emballage 
under normale klimaforhold

Bæredygtighed Lav afdampning til indeklimaet

Art.nr. 0992 720 060
Stk. pr. pk.: 1 / 10
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Anvendelse

Folieoverflader:
Permanent limning af underlag, især Wütop termiske underlag. Også til dampspærrer og dampbremser samt til facademem-
braner. Vedhæftning af overlappende sektioner af disse folier samt tilslutninger og åbninger. Reparation af skader på underlag.

Paneloverflader:
Sammen med Eurasol AdhesionPlus eller spraygrunder til klæbeforbindelse og tilslutningsvedhæftning af bløde spånplader og til 
klæbebinding af basisforbindelser. Lufttæt fugesamling af OSB-plader. 

Instruktioner
##keep##

Fastgør Eurasol Thermo HT til den overlappende samling ved at fjerne blot et par centimeter af afdækningspapiret. Når afdæk-
ningspapiret trækkes af, vedhæftes tapen i hele længden, når der trykkes på den. Sørg altid for tilstrækkeligt kontakttryk. Efter 
klæbning skæres den selvklæbende tape over med en kniv.

Denne dampspærre føres ikke i Danmark

Denne dampspærre føres ikke i Danmark



CL
01

_3
00

40
40

51
1,

 R
ev

: 0
.3

20
, S

ta
te

: 2
6.

 0
1.

 2
02

3

Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Tilbehør Art.nr.
Underlag WÜTOP® Thermo ND Plus 0681 001 037
WÜTOP® folieklæbemasse 0893 700 100
Klæbemasse, ALL-IN-ONE 0893 700 111

Bemærk

Eurasol Thermo HT er ideel til vedhæftning af WÜTOP tagbeskyttelsesfolier, WÜTOP dampspærrer og WÜTOP dampbremser 
og er blevet testet på disse folier. Vi anbefaler derfor, at du bruger disse WÜTOP-folier for at opnå et optimalt resultat. Basisma-
terialet skal være tørt og uden fedt, spåner og støv. Sørg for, at der ikke kan samle sig stillestående vand inden for det limede 
område. Anbring ikke den limede membran under vedvarende spænding.

Bevis for ydeevne

EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et 
byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under 
udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang 
af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til 
at foretage tekniske ændringer og forbedringer.


