
Klæbende tape

Applikation
• FORTAX® 6600 montagelim bruges til permanent og sikker 

forsegling af facader og til sikker sammenføjning af forseg-
lingsfolier.

Applikationsoplysninger
• FORTAX® 6600 montagelim kan bruges til malede overflader
• Fordi der er mange forskellige slags lak på markedet anbefaler 

vi at der udføres prøver inden brug
• Hvis det bruges sammen med alkydmaling kan tørrings- 

processen blive forlænget
• Efter rensning med acetone kan overfladen påføres lim igen

Fortax® 6600
Montagelim

Tekniske oplysninger
Råmateriale basis  MS hybrid polymer
Konsistens (DIN 53479)*  pastaagitig
Tæthed    1.5 g/cm³
Shore A hårdhed (DIN 53505)* 55 +/- 3
Fuld hårdhed   cirka 3 mm efter 24 h
Brudforlængelse  500 %
Temperatur stabilitet  -40° C til +80° C
Applikationstemperatur  +5° C til +40° C
Opbevaring   +5° C til +25° C, frostfrit
Holdbarhed   12 måneder i lukket beholder -  
    pølse fra leveringsdato
Mal kode   1-3
*i henhold til den respektive DIN

Fortax® 6600 er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, 
som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri. 

Beskrivelse
Elastisk en komponent klæbe- og tætningsmiddel baseret  
på MS hybrid polymere
• Hurtig fugtighedsbehandling
• Meget god vejrmodstand
• Neutral krydsforbindelse
• Lugtfri

Pakkeenhed
• 20 pølser med 600 ml / karton

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.

Certificeret i henhold til
DIN ISO 9001 & 14001
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