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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Særlig modstandsdygtig over for ældning og for-
vitring; tætningsbånd til permanent tætning med 
forøgede krav til indendørs og udendørs brug.

Skum med lukkede celler for bedst mulige 
tæthed
Materialet giver maksimal beskyttelse mod vandgennem-
trængning.

Høj slidstyrke og materialefleksibilitet
Mindre ujævne områder af overfladen udjævnes ekstremt 
godt, så der ikke løber vand ind.

Fremragende modstandsdygtighed over for 
vejr, ældning, UV-lys og temperatur
Giver også den bedst mulige beskyttelse af mere tungt bela-
stede samlinger.

Fremragende materialekompatibilitet, da det er 
uden opløsningsmidler

Meget god slidstyrke

Cellegummitætningsbånd EPDM

Bagmateriale Ethylenpropylendiengummi
Klæbebasis Akryldispersion
Farve Sort
Bredde 30 mm
Længde 10 m
Total tykkelse 3 mm
Antal ruller 10 STK
Min. bearbejdningstempe-
ratur 5 °C

Maks. bearbejdningstem-
peratur 30 °C

Min./maks. temperaturmod-
stand -30 til 100 °C

Modstandsdygtighed over 
for ultraviolet lys Ja, med udendørs forvitring

Opløsningsmiddelfri Ja
Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Betingelser for at opret-
holde holdbarhed fra 
produktionen

ved 20 °C

Art.nr. 0875 850 330
Stk. pr. pk.: 10



CL
01

_3
00

40
21

80
1,

 R
ev

: 0
.2

51
, S

ta
te

: 3
0.

 1
2.

 2
02

2

Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

##keep##

Tilbehør for Betegnelse Art.nr.
0875 850 330 2-komponent sikkerhedskniv 0715 66  013

Anvendelse

• Til tætning under montering af plademetalskinner på trapezformede metalplader i solcellesystemer. Højkvalitetspakninger, 
f.eks. til brancher inden for køretøjer, vvs, ventilation og airconditionanlæg samt til for stål/glas-strukturer og inden for pladem-
etal- og kabinetbrancherne. 

• Til isolering, slagdæmpning og lyddæmpning.

Instruktioner
##keep##

Anvend cellegummitætningsbåndet af EPDM på anvendelsesoverfladen. Bemærk, at påføringsoverfladen skal være tør og fri for 
fedt, støv og spåner. For at opnå en god tætningseffekt skal båndet presses sammen under installationen.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service 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 en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske 
ændringer og forbedringer.


