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ALUJET Difutape 

Produkt-
beskrivelse

ALUJET Difutape er et høyytelseslimt tape som med suksess har kombinert de 
individuelle produktkravene for alle takbindingsapplikasjoner i ett produkt. Den 
spesielle styrken til ALUJET Difutape ligger i å skape lufttette og vindtette 
overlappende skjøter, fuger og bindinger. Dette gjelder både på innsiden og utsiden 
av taket når du bruker dampsperrer, membraner og andre undertak. ALUJET 
Difutape er designet slik at det oppnås en utmerket binding på alle underlag, fra 
glatte (f.eks. filmer) til svakt ru (f.eks. fleece).

Fig. 1: Difutape 60 mm Fig. 2: Difutape 150 mm Fig. 3: Difutape 100 mm

Product  
benefits 

Bruksområde

Brukes internt og eksternt; ekstrem høy limstyrke; UV-stabil i 12 måneder; vanntett; 
aldringsbestandig og løsemiddelfritt akryllimsystem; 3 måneders forvitringsmotstand; 
bruk i temperaturer under null; kan rives for hånd; I følge DIN 4108-11 (Klebeband - 
KB)

PE-membraner; PA-membraner; PP-membraner; PET-membraner; PU-membraner; 
kraftpapir; glatt tre; OSB-styret; sponplater *; trefiberplater *; gipsfiberplater og 
gipsplater; sement fiberplater; elektriske kabler; metall; plast.

* med ALUJET Sprühfixx

Teknisk
data 

Test Standard Enhet Verdi

UV-motstand Måned 12
Forvitringsmotstand Måned 3
Underlag Forsterket spesialfilm
Lim Akrylat
Pakking Silikonisert papir
Temperaturmotstand °C -40 ° C til +80
Behandler temperatur °C -10 og oppover
Tykkelse DIN EN 1942 mm 0,27 ±0,05 
Bruddkraft DIN EN 14410 N/cm >16
Vedheft på stål DIN EN 1939 N/cm >18
Forlengelse DIN EN 14410 % >200
Fuktmotstand ja
Aldringsmotstand veldig bra
Mykner motstand veldig bra
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Monterings- Fjern ALUJET Difutape fra papiret og fest sentralt på overlappingen. Tape 
overlappingen bit for bit ved å bruke ALUJET Difutape.
En permanent binding opprettes ved å trykke båndet ned på underlaget. ALUJET 
Difutape er designet slik at det oppnås en utmerket binding på alle underlag, fra glatte 
(f.eks. filmer) til litt grove (for eksempel fleece, tre).
Gjennomføringer kan teipes ved hjelp av korte lengder av tape som er festet i et 
fiskeskala mønster rundt gjennomtrengningen. Start på det laveste punktet av 
gjennomtrengningen og avslutt på det høyeste punktet.
Skjøter ved takvinduer må også teipes ved bruk av ALUJET Difutape. Underlaget må 
være strukturelt stabilt og tørt, og må være fritt for støv, fett og eventuelle limrester.

Fig. 4: Overlappende inne Fig. 5: Penetrasjonsfuger inne Fig. 6: Overlappende ute

Fig. 7: Penetrasjonsskjøter 
utenfor

Spesifikasjon Rull bredde: 
Rull lengde: 
Kartong innhold: 
Innhold pr. pall:

60 mm
25 m 
10 ruller
60 kartonger

150 mm
25 m 
4 ruller 
60 kartonger

100 mm 
25 m 
6 ruller
60 kartonger

Oppbevaring Ved ca. 15 ° C til 30 ° C og maks. 65% rel. luftfuktighet.

Notater

Våre bruksanvisninger, retningslinjer for bruk, produkt- og serviceinformasjon og andre tekniske spesifikasjoner fungerer bare 
som en veiledning, de beskriver bare egenskapene til våre produkter (verdispesifikasjoner / bestemmelser på 
produksjonstidspunktet) og tjenester og utgjør ikke garanterte egenskaper. På grunn av de brede anvendelsesområdene for de 
enkelte produktene og de spesielle forholdene (f.eks. Bruksparametere, materialegenskaper osv.), Er det brukeren som 
pålegger å teste produktene våre. Våre applikasjonsingeniørrådgivning - enten muntlig, skriftlig eller gjennom tester tilbys 
gratis og er ikke juridisk bindende.

anvisning

Norsk importør:
Eliteprodukter AS
www.Eliteprodukter.no




