
 

 Teknisk datablad
 Gerband 605.25 Butyl Flex Rondel

Gerband 605.25 Rondel er en stærkt klæbende og yderst 
elastisk PE butylgummitape med varig vandbestandighed og 
en meget lang levetid.

Produktbeskrivelse
Bærestof
• PE specialfilm; tykkelse ca. 0.02 mm
Klæbemasse
• Butylgummiklæbemasse
• Meget høj klæbestyrke
Liner
• Silikonepapir
Særlige egenskaber
• Yderst elastisk
• Varig vandbestandighed
• Meget lang levetid
Farver
• Sort

Emballageenhed
20 stk/ruller

Rondel diameter mm 100

Ruller per karton 12

Tekniske data
Samlet tykkelse (DIN EN 1942)* 1.0 mm
Trækstyrke (DIN EN 14410)*   15 N / 25 mm
Brudforlængelse (DIN EN 14410)* >300 %
Peelstyrke (IPM 5023)**   >10 N / 25 mm
Holdbarhed   Mindst 24 måneder fra leveringsdato
Temperaturområde   -30° C till +80° C 
   ved stigende temperaturer bliver klæbemassen  
   blødere og mere klæbrig

 

Anvendelse
Anvendes i vanskeligt tilgængelige områder, som indvendige hjørner m.m.

Anvendelsesretningslinjer
• Anvend ved temperaturer fra +5° C til +40° C
• Overflader skal være tørre og rene
• Forbehandling af porøse eller sandede flader anbefales (med Gerband Primer 6300)
• Forbindes så spændingsfrit som muligt og gnides grundigt fast på overfladen
• Klæbeevnen kan forbedres ved at påføre højere tryk
• Må ikke anvendes til limninger under mekanisk belastning
• Ikke resistent over for olie, mange organiske opløsningsmidler, f.eks. mineralsk  

terpentin
• Opbevares i tørre rum fra +5° C til +25° C, beskyttet mod UV-strålning

Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtstoffwerke
Dietrich-Gerlinger-Straße 1
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de  
Gerlinger GmbH & Co. KG 

DQS-certificeret iht. DIN ISO 9001 
og 14001 
Reg.nr. 56398-QM

Ovenstående kemiske, fysiske og anvendelsestekniske oplysninger om Gerlinger Klæbebånd afgiver vi på 
grundlag af egne tests og erfaringer. Gerlinger Klæbebånd anvendes indenfor utallige tekniske og industrielle 
områder. De til klæbebåndet stillede krav er derfor meget forskellige, således at brugeren selv inden brug 
absolut bør kontrollere vore produkter for sit specielle formål. Alle oplysninger og anbefalinger er afgivet  
efter bedste viden, men de er ingen garanti. Vi forbeholder os ret til ændring af de tekniske oplysninger. Vi  
stiller gratis prøver til rådighed. Desuden tager vi os gratis og uforbindende af anvendelsestekniske spørgsmål  
og problemer og tester limninger med originale materialer iht. gangbare normer eller kundens specifikationer.

Gerband® 605.25 butyl flex rondel er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, 
som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.


