
Bagside
• Polyethylen folie; tykkelse 0,08 mm
• UV stabiliseret
• Med PET forstærkning 

Lim
• Polyacrylat lim
• Meget høj klæbning
• Medium rivestyrke

Specielle egenskaber
• Meget bøjeligt
• Kan strækkes
• Langvarigt modstandsdygtig mod fugtighed (GPM 812)
• Fremragende ældningsmodstand
• PET forstærkning hjælper med at forebygge overstrækning  
 af tapen

Farve
• Grøn

Applikationer
• Til indendørs brug til lufttæt limning og tætning af huller  
 og overlapninger i fugtighedsbarrierer og også luftbarrierer  
 i henhold til DIN 4108-7
• Limning af glatte og let ru PE overflader
• Limning af ikke voksbehandlet papir
• Limning af aluminiumsplader
• Limning af PE fleece
• Limning af MDF plader og træplader  
 (f.eks. orienterede plader)
• Limning af stødmodståeligt plastik (rør, vinduer) træ eller  
 metal på ikke synlige steder

Applikationsoplysninger
• Applikationstemperatur > + 5° C
• Overflader der skal limes skal være stabile, uden fedtstoffer  
 eller støv
• Til limning af MDF pladder anbefaler vi forud behandling  
 med Gerband Primer 6300
• Opbevaring i tørre omgivelser fra + 5° C til + 25° C og det  
 skal beskyttes mod UV-stråler

Tekniske oplysninger
• Tykkelse i alt (DIN EN 1942)* 0.34 mm
• Trækstyrke (DIN EN 14410)* > 50 N / 25 mm
• Brugsforlængelse (DIN EN 14410)* 150 % til 200 %
• Klæbning (DIN EN 1939)* > 30 N / 25 mm
• Temperatur - 40º C til + 80° C
• Kernediameter 76.5 mm, 85 mm
• Holdbarhed Mindst 24 måneder  
  fra leveringsdato
*i henhold til den respektive DIN

Pakkeenhed
• Rullelængde 25 m
• Rullebredde 50 mm
• Ruller pr. kasse 12 stk.

Gerband® 585 er optaget/registreret i databasen for bygge-
produkter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.
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Teknisk datablad
Gerband 585
Dampspærretape

Gerlinger GmbH & Co. KG
Adhesive Tape Factories
Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen, Germany
Telefon +49 (0) 90 81 213-0
Telefax +49 (0) 90 81 213-100
E-mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de

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 tilråder kraftigt at brugere tester om produktet er egnet til deres specielle behov. Alle oplysninger og 
anbefalinger 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

Reg.-Nr. 56398-QM

Polyethylen folie

Polyakrylat lim

PET film

Polyakrylat lim

Silikone papir

DIN 4108-11
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