Produktový list
SPÁJACÍ PÁS

SECURETAPE POLY-BACKING
2. Označte na spodnej membráne EPDM kriedou alebo pastelkou výraznú linku pomocnú čiaru popri okraji vrchnej membrány EPDM po celej dĺžke.
3. Aplikácia HP-250 Primer:
a. štandardná membrána - naneste jemnú vrstvu primeru pomocou handričky HP
Splice wipe (alebo niečím podobným) TRENÍM povrchu membrány kruhovým
pohybom na mieste aplikácie. Dosiahnete tenký, rovnomerný povlak primeru.
Dôkladne pripravený povrch má jednotnú farbu bez prúžkov a musí byť bez kvapiek,
bublín a kaluží.
b. PRE-KLEENED Membrána: naneste primer valcovaním pomocou malého
maliarskeho valčeka na povrch membrány, kde dôjde k spoju so spájacím pásom
SecureTAPE. Povlak musí byť bez kvapiek, bublín a kaluží.
Poznámka: pri nadmernom množstve HP-250 primeru NEBUDE sila spoja
inštalovaného spájacieho pásu SecurTAPE, FAT, alebo iného na tlak citlivého
produktu P-S vyššia! Naneste len toľko HP-250 primeru, aby ste pokryli 100%
inštalovanej plochy.

Popis
Nechajte spoločnosť Carlisle zjednodušiť Vašu ďaľsiu inštaláciu EPDM so spájacím
pásom (citlivou na tlak) SecurTAPE v šírke 76mm alebo 152mm. Spájací pás
SecurTAPE ponúka rovnakú vrstvu lepidla po celej šírke a hrúbke a je vyrobený s
použitím priehľadnej fólie pre uľahčenie aplikácie. Spájací pás SecurTAPE ponúka o 30%
vyššiu pevosť spoja a až o 32% väčšiu pevnosť v šmyku v porovnaní s inými spájacími
páskami, ktoré sú k dispozícii na dnešnom trhu.

Použitie
EPDM spájacie pásy SecurTAPE sú v spojení s EPDM HP-250 primerom určené k
spájaniu EPDM membrán priamo na stavbách a zaručujú dlhodobú pevnosť spojov.

Vlastnosti a výhody
•
•
•
•

k dispozícii v šírkach 76mm a 152mm v dĺžke 30,5 m
vyrobené s priehľadnou ochrannou fóliou
vynikajúca dlhodobá pevnosť spoja
silnejšia pevosť spoja a silnejšia pevnosť v šmyku v porovnaní s inými spájacími
pásmi, ktoré sú k dispozícii na trhu

Aplikácia
1. Prach a nečistoty musia byť odstránené z celej kontaktnej plochy čistou
handričkou. Ak je to nutné, povrch aplikácie dôkladne očistite s Weathered
Membrane Cleanerom.
Toto je obzvlášť dôležité pri membránach, ktoré už boli vystavené poveternostným
vplyvom počas niekoľkých týždňov.
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4. Celý povrch, kde bude použitá spájacia páska SecurTAPE, musí byť vyčistený a
natretý HP-250 primerom. Lepidlo nepriľne k zaprášeným, alebo inak znečisteným
povrchom. Akékoľvek zvyšky povrchového znečistenia budú mať nepriaznivý dopad
na pevnosť spoja.
5. Primer nechajte zaschnúť natoľko, aby sa pri dotyku suchých prstov na ne
nezachytával.
6. Čo najskoršia aplikácia spájacej pásky SecurTAPE a iných na tlak citlivých
produktov P-S zabráni prípadnému znečisteniu prachom a v chladnom počasí
dosahuje najlepšiu pevnosť spoja.
7. Odviňte približne 1,0 m zo spájacieho pásu SecurTAPE. Zarovnajte pásku k
vyznačenej výraznej linke a pásku silno pritlačte k spodnej membráne EPDM
rovnomerným tlakom oboma rukami. Pokračujte rovnako po celej dĺžke
spoja. Spájacia páska by na konci rolky mala byť prekrytá ďalšou ca. 25 mm. Po
tejto aplikácii nechajte vrchnú memránu EPDM “odpočinúť” na ochrannej fólii
spájacieho pásu SecurTAPE. Pre všetky spoje (na stavbách i priemyselne
vyrábané výrobky) musí byť použité jeden súvislý kus spoja páskou SecurTAPE.
8. Prevalcovanie spájacieho pásu oceľovým valčekom (šírka 6-8cm) bezprostredne po
jeho aplikácii pomôže výrazne eliminovať tvorbu bublín v spoji.
9. Stiahnite priehľadnú ochrannú fóliu pod vrchnou membránou EPDM a nechajte
membránu voľne padnúť na spájací pás SecurTAPE.
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10. Pritlačte silno vrchnú membránu EPDM k spájaciemu pásu SecurTAPE
rovnomerným a súvislým tlakom oboma rukami až po hranu spoja.
11. Prevalcujte spoj strechárskym oceľovým alebo silikónovým valčekom rovomerným
tlakom. Valčekujte proti hrane spoja, nikdy nie súbežne s ňou.
12. Použitie tesniaceho tmelu Lap Sealant spolu so spájacím pásom SecurTAPE je
voliteľné, s výnimkou rezaných alebo strihaných hrán vystuženej membrány EPDM,
kde je použitie tesnaiceho tmelu potrebné. Tmel Lap Sealant môže byť aplikovaný
okamžite po zastrihnutí spájacej pásky SecurTAPE. Pre viac informácií pozri
produktový list pre tesniaci tmel Lap Sealant alebo príslušný detail.
13. Pre dosiahnutie dobrej priľnavosti ku spájaciemu pásu SecurTAPE na stavenisku, a
to aj pri teplotách nižších ako 5 ° C, je potrebné dodržiavať nasledujúce kroky:
a. Zahrejte aktivovanú plochu spodnej membrány EPDM pomocou teplovzdušnej
pištole skôr, ako spájací pás SecurTAPE na pozíciu položíte a pritlačíte.
b. Pri teplotách pod -7 °C, musí byť spájacia páska SecurTAPE najprv prevalčekovaná 5 cm širokým silikónovým valčekom, až potom môžete odstrániť priehľadnú
ochrannú fóliu.
c. Položte vrchnú membránu EPDM do pozície, potom zo spájacej pásky stiahnite
priehľadnú ochrannú fóliu ako už bolo popísané.
d. Skôr ako membránu EPDM prevalčekujete 6 cm širokým silikónovým valčekom,
nahrejte vrchnú membránu EPDM teplovzušnou pištoľou. Zohriata membrána musí
byť na dotyk horúca. Dajte pozor, aby ste membránu nespálili a aby nevznikli
bubliny.

Bezpečnostné pokyny:
1. Vyhnite sa dlhodobému kontaktu s pokožkou. Pri kontakte s kožou dôkladne umyte
postihnuté miesto mydlom a vodou.
2. Dlhšie skladovanie pri teplotách nad 32 ° C môže mať vplyv na trvanlivosť výrobku.
Za teplého a slnečného počasia držte rolky spájacej pásky SecurTAPE v krabici alebo
v tieni až do použitia.
3. Skladovanie a použitie spájacích pásov SecurTAPE pri teplotách pod 4 °C môže
spôsobiť stratu lepivosti a v extrémnych prípadoch môže spôsobiť celkovú stratu
priľnavosti k podkladu. Materiál musí byť skladovaný cez noc pri teplote aspoň 15 °C.
4. Zaistite skladovanie vo vyhrievanom priestore tak, aby bola zabezpečená minimálna
teplota spájacej pásky SecurTAPE 4 °C.
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5. Spájacia páska SecurTAPE musí byť skladovaná na suchom mieste.
6. Vzhľadom k odparovaniu rozpúšťadla sa môže na čerstvo nanesenom HP-250 primeri
pri teplote rosného bodu objaviť kondenzácia. Ak k nej dôjde, mal by byť tento proces
prerušený (nie je môžné dosiahnuť požadovanú lepivosť). Nechajte oblasť aplikácie
dôkladne vysušiť a pokračujte až keď budú podmienky vyhovujúce. Na predtým
naprimerovaný povrch naneste novú tenkú vrstvu HP-250 primeru. Až potom
aplikujte spájací pás SecurTAPE, ak to umožňujú podmienky.
7. Udržujte mimo dosahu detí.

Charakteristika a typické vlastnosti
76 mm SecurTape

152 mm SecurTape

Farba

čierna

čierna

Materiál

syntetický kaučuk

syntetický kaučuk

Dĺžka roly

30.5 m

30.5 m

Hrúbka

0.76 mm

0.76 mm

Balenia

4 rolky v kartóne

2 rolky v kartóne

Čistá hmotnosť balenia

12 kg

12 kg

Trvanlivosť

12 mesiacov

12 mesiacov

