
Klæbende tape

Applikation
• Forsegling og reparation af metallisk og ikke-metalliske  

materialer, f.eks. inden for bilindustrien, container konstruktion 
og skibsbygning

• Reduktion af vibrationer
• Gerband® 692 skal bruges på overflader som er tørre og hvor 

der ikke er slipmidler, fedtstoffer, olie, snavs og støv.  
Vi anbefaler at overflader forudbehandles med Gerband® Butyl 
Primer 6300. Gerband® 692 må ikke bruges til klæbning under 
mekanisk belastning. Det skal bruges så stressfrit som muligt 
og det skal trykkes og smøres ordentligt på overfladerne.  
Limen kan forbedres ved at udøve et stærkere tryk. Vi  
anbefaler at produktets egnethed på plastik og gummi testes.

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.

Gerband® 692
Butylsnor

Butyl gummiforsegler,
sort sliplag
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Certificeret i henhold til
DIN ISO 9001 & 14001
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Tekniske oplysninger
Diameter   6 mm, 8 mm
Sliplag    silikone papir
Limtype    PIB butyl gummi
Vandfasthed   Permanent vandfast
Ældningsmodstand  meget høj
Ikke modstandsdygtig mod olie, mange organiske
Afrivningsstyrke (IPM 5009)** opløsningsmidler* 20 N / 25 mm
Klæbestyrke   meget høj
Temperatur   -30° C til +80° C
    ved stigende temperaturer bliver  
    limen blødere og klistret,  
    ved faldende temperaturer bliver  
    den hårdere.
Applikationstemperatur  +5° C til +40° C
Rullelængde (standard)  8 m, 10 m
Kernediameter   76.5 mm
Farve på butyl gummi  sort
Opbevaring   fra +5° C til +25° C
Holdbarhed   Mindst 24 måneder fra  
    leveringsdato 
*i henhold til den respektive DIN 

**ved 100mm/min, 90° afpilning

Beskrivelse
Butyl gummi forsegler uden sliplag på silikone papir med  
fingerløft på begge sider.


