
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
✓ Tilgjengelig i to pressealternativer  

✓ Motstandsdyktig mot UV-stråler og aldringsprosesser 

✓ Enkelt og raskt motering 
✓ Bredt spekter av farger 

✓ Umiddelbar forsegling 

 

 

 Materiel  aluminium, 
butylgummi,  polyester 

 Farge  murstein, lysebrun, 
mørk brun, antracite, 

kastanje, svart 

Lengde  5 m 

Bredde          300 mm 

Nominell tykkelse på malingsfilmen   7  μm 

Sammenføyningsstyrke: tape – 
keramisk rive av 

 ≥90(I/50mm) 

Sammenføyningsstyrke: shøre styrke 
tape,  

- tape - leire takstein 

- tape – sement takstein 

- stripe - galvanisert stålplate 

  
 

              ≥400(I/50mm) 
≥380(I/50mm) 
≥330(I/50mm) 

Adhesjon - motstand mot å rive av 
substratet, rutenettmetode 

 Sats 
 0, (høyest) 

Påføringstemperatur  +5°C to +40°C 

 

 

Fordeler 

1. Overflaten på installasjonen må rengjøres, rengjøres og tørkes 
godt.  

2. Skrell av beskyttelsesfolien, sett båndet på rett sted, og trykk 
det ned. 

3.  Installasjonen skal startes fra bunnen av skorsteinen, 
suksessivt på sidene og baksiden av skorsteinen. 

4. Båndet må være ca. 20 cm lengre enn skorsteinsbredden. 
5. I hjørnene skal båndet slås sammen "overlappende" eller 

"hakket". 
6.  Fyll forbindelsen mellom lamellen og skorsteinen med 

tetningsmasse. 

 

 

Antall per eske (stk.):     4 

Antall på en pall (stk):                                            144 
  

 

    

 

Teknisk datablad 

Coromin ALU 
 Pipe tape/tetting 

Produktet skal oppbevares på tørre og tildekkede steder, beskyttet mot deformasjoner. Transporter den ved hjelp av dekket transportmiddel, tilstrekkelig 

beskyttelse mot skade.  Beskytt mot frysing, fuktighet. Fjern filmen som beskytter bunnlaget rett før installasjon. 

Informasjonen i dette databladet, spesielt anbefalinger om bruksmåte og anvendelsesvilkår samt omfanget av bruken av produktet, er utviklet basert på vår erfaring, vår beste kunnskap og i god tro. 
Bortsett fra informasjonen som er gitt i dette databladet, må helse- og sikkerhetsforskrifter, etc. overholdes.  Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner som gjelder for dette produktet. 
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Pipe tape laget av plissert eller presset aluminium med et 
polyesterlakklag, Undersiden er dekket med et selvklebende  
lag av butyl. Produkt garanterer en effektiv og god tetting mot 
nedbør rundt piper, takvinduer og takluker. Hefter utrolig 
godt til alle typer underlag.  

✓    Tetting av piper, takvinduer og takluker 

Egenskaper Installasjon 

 

 Bruksområder 

 

Lagring 

Emballasje 

Produktet har bestått en positiv vurdering av ytelsen for tiltenkt 

bruk: ventilasjon og taktekking. Bekreftelsesdokument: Nasjonalt 

teknisk vurderingsnr. ITB-KOT-2020/1462 utgave 1. 

 

 


