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TECHNISCHE
SPECIFICATIE
Topskin Quickseam RMA
strip
Omschrijving:
De Topskin QuickSeam RMA Strip is een 254 mm (10”) brede, onbetalkte strip
Topskin gewapende EPDM, waar op beide randen een 76 mm (3”) brede
QuickSeam tape werd gelamineerd. Deze strip wordt gebruikt voor de
bevestiging van de Topskin EPDM folie zoals beschreven in de Topskin
verwerkingsvoorschriften en details.
Voorbereiding:
De ondergrond moet zuiver, glad en droog zijn en vrij van scherpe
uitsteeksels, vreemde materialen, olie, vetten en andere stoffen die het
materiaal kunnen beschadigen. Als het product langere tijd aan lagere
temperaturen (<15°C) werd blootgesteld, dient het voor gebruik op
kamertemperatuur te worden gebracht.
Verwerking:
Rol de Topskin QuickSeam RMA strip volgens plan uit, waarbij het
antikleefpapier naar boven wijst. Bevestig de strip van zodra hij vlak ligt aan de
ondergrond met Topskin Batten Strips of goedgekeurde plaatjes en bevestigers
(max. 250 mm h.o.h.) en installeer de Topskin EPDM folie volgens de Topskin
verwerkingsvoorschriften en details.
Verbruik:
Overeenkomstig de lengte van de mechanische bevestiging.
Eigenschappen:
Technisch







Basis
Kleur
Oplosmiddelen
Vaste stoffen
(%)
Dikte (mm)
Breedte (mm)

Topskin Gewapend
EPDM
Zwart
Geen
100

Quickseam Tape
Rubber polymeren
Zwart
Geen
100

1,26
254

0,63
76

Verpakking / Stockage / Levensduur:
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(2x)

Verpakking: 30,5 m (100’) rollen, 1 rol per karton.

Nota: In elk karton worden QuickScrubber en/of QuickScrubber Plus
schuursponsjes en houders voorzien. De hoeveelheden variëren naargelang
het QuickSeam Product.
Stockage: Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15°C en
25°C. Houd het materiaal tot gebruik uit direct zonlicht.
Levensduur: te verwachten levensduur van 12 maanden, indien opgeslagen
volgens bovenvermelde voorwaarden. Informatie met betrekking tot levensduur is
echter geen vast gegeven maar dient te worden beschouwd enkel en alleen als een
richtlijn. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historiek van opslag en
stockage. De kwaliteit en bruikbaarheid van een product dient daarom steeds te
worden nagegaan: QuickSeam Tape moet zonder moeite kunnen verwijderd
worden van het beschermpapier, zonder dat dit laatste blijft kleven of scheurt.
Voorzorgsmaatregelen:
Zie de Veiligheidsbladen.
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