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TECHNISCHE SPECIFICATIE
Topskin QuickSeam SA Flashing
Omschrijving:
Topskin QuickSeam SA Flashing is een 457 mm brede, 1,52 mm dikke ongewapende
gevulkaniseerde EPDM strip, gelamineerd op een zelfklevende QuickSeam tape. De tape
wordt beschermd door een polyester film met een uitstekende weerbestendigheid en die
gemakkelijk kan worden verwijderd. Topskin QuickSeam SA Flashing bespaart op uw
plaatsingskosten en is een milieuvriendelijk alternatief voor de traditionele methodes die
gebruik maken van contactlijmen. Topskin QuickSeam SA Flashing kan gebruikt worden voor
het bekleden van opkanten, goten, het uitvoeren van herstellingen waar gevulkaniseerde
EPDM vereist is en het waterdicht maken van hemelwaterafvoeren en buisdoorvoeren.
Voorbereiding:
De Topskin EPDM ondergrond en/of de aansluitende oppervlakken moeten worden
voorbehandeld met Topskin Quick Primer Plus, waarbij een QuickScrubber of QuickScrubber
Plus schuursponsje wordt gebruikt. Het gebruik van andere producten is niet toegestaan. Als
het product langere tijd aan lage temperaturen (<15°C) werd blootgesteld, dient het voor
gebruik op kamertemperatuur te worden gebracht.
Verwerking:
Topskin Quickseam SA Flashing wordt overeenkomstig de Topskin
verwerkingsvoorschriften verwerkt.
Verbruik:
In overeenstemming met de afmetingen van het detail. Aaneensluitende strips moeten
elkaar minstens 25 mm overlappen en deze overlap moet voorzien worden van een
Quickseam FormFlash patch.
Eigenschappen:
Fysisch
: Hoge weerstand tegen U.V. stralen en Ozon.
: Behoudt zijn soepelheid bij zowel lage als hoge temperaturen.
: Kan worden toegepast bij temperaturen tussen -20 ºC en +50 ºC.
: Uitstekende hechting aan toegelaten ondergronden.

Technisch








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

EPDM Flashing
EPDM
Zwart
Geen
100
Gevulkaniseerd
1,52
457
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Quickseam Tape
Rubber polymeren
Zwart
Geen
100
Gevulkaniseerd
0,51
457

Verpakking / Stockage / Levensduur:
Verpakking: 15,2 m (50’) 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 verwijderd kunnen worden van de beschermfilm, zonder dat deze
laatste blijft kleven of scheurt.
Voorzorgsmaatregelen:
Zie de Veiligheidsbladen.
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