
Klæbende tape

Applikation
• En komponent klæbe- og tætningsmiddel til permanente  

sammenføjninger af lufttætte lag på substraten efter  
DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 og Onorm B8110-2.

• FORTAX® 6400 er en systemkomponent i Ferband rooftite Systemet 
og kan bruges i klæbe- og tætningsprocessen.

• FORTAX® 6400 kan selvfølgelig også bruges (uden for  
Gerband® rooftite systemet) til permanent sammenføjnings- 
applikationer til alle standard fugtbarrierer og lufttætte lag.  
Bemærk venligst under DIN 4108-7 den generelle egnethed  
af de to materialer der sammenføjes.

Applikationsoplysninger
Forberedelse af overflader
• Det lufttætte lag skal være løst og skal fastgøres mekanisk.
• Overfladerne til FORTAX® 6400 klæbning og tætning skal  

være rene og tørre. Urenheder, som f.eks. støv, fedt, olie, skal fjernes. 
Sandede overflader skal forud behandles med  
Gerband® Primer 6300.

Forberedelse af sammenføjninger
• Påfør FORTAX® 6400 med en 8 mm tyk stråle på overfladerne.  

Hvis der er ujævnheder udlignes de med tætningsmiddel.
• Bemærk venligst ved våde sammenføjninger skal det lufttætte lag 

trykkes ned i henhold til DIN 4108-7 med en cirkel på  
FORTAX® 6400 sådan at 3-4 mm vedligeholdes. Et kraftigt  
tryk er nødvendigt ved tørre sammenføjninger.

• Tjek at sammenføjninger er holdbare ved belastning,  
gennemtrængning af fugt, frost eller undergrunden  
(DIN 4108-7 Afs. 7.2.1)

Gerband® klæbende tapes bruges af mange forskellige kunder til et stort omfang af tekniske og industrielle 
applikationer. Kravene der stilles til Gerband® produkter varierer meget fra hver enkelt applikation. Vi til- 
råder kraftigt at brugere tester om produktet er egnet til deres specielle behov. Alle oplysninger og anbefa-
linger indeholdt i denne tekniske dataseddel er baseret på vores egne testresultater og praktiske erfaring og  
hjælper kunder med at vælge det rette produkt til en bestemt applikation. Disse oplysninger gives uden  
ansvar. Vi forbeholder retten til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel. Prøver kan fås gratis. Vores 
salgsteam er til rådighed til at rådgive kunder med deres tape.
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Tekniske oplysninger
Råmateriale basis   polymerdispersion
Farve    lyseblå
Konsistens   pastaagitig - elastisk
Applikationstemperatur  +5° C til +40° C
Opbevaring   +5° C til +25° C, frostfrit
Holdbarhed   12 måneder i lukket beholder -  
    pølse fra leveringsdato
Økologi    ingen miljømæssige eller 
    indendørs gifte,  
    fri for opløsningsmidler
Bortskaffelse   sikkert med husholdningsaffald

Fortax® 6400 er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, 
som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Beskrivelse
• Permanent elastisk
• Permanent selvklæbende
• Høj klæbeevne
• Høj tidlig styrke
• Ekstremt høj ældningsmodstand
• Bliver ikke skrøbelig

Pakkeenhed
• 12 beholdere med 310 ml / karton, 

nok til 8 løbende meter / beholder
• 12 pølser med 600 ml / karton, 

nok til 16 løbende meter / pølse


