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✓ værbestandig og UV-bestandig 

✓ tetter og ventilerer møne 

✓ universell - installasjon under alle typer taktekking 

✓ enkel og rask installasjon 

 

 Materiel  aluminium, 
butylgummi 

 Farge  Svart, Murstein, Brun, 
Antrasitt 

Lengde  5 m 

Bredde  300; 400 mm 

Limlagsbredde  15 mm (andre enn 15 
mm) 

 

 

Fordeler 

1. Tapen skal plasseres direkte på møne.  
2.  Kantene på møne tape skal være riktig profilert og deretter 
godt limt på takstein ved hjelp av butyl lim striper på kantene 
av mønebandet. 
3.  Underlaget (takstein) må rengjøres før liming.  
4.  Arbeidet bør utføres ved en omgivelsestemperatur på           > 
5 °C. 

 

Antall per boks (stk.):                                                    4 

Antall på en pall (stk):                                             144 
  

 

    

 

Teknisk datablad 

Corovent M 
Møne/valmtetningsrull   

Oppbevar produktet i originalemballasjen på et beskyttet, tørt 

og rent sted borte fra varmekilder og sollys. 

Informasjonen i dette databladet, spesielt anbefalinger angående bruksmåte og vilkår, samt omfanget av bruk av produktet, er utviklet basert på vår erfaring, vår beste kunnskap og i god tro. Bortsett 
fra informasjonen i dette databladet, må helse- og sikkerhetsforskrifter, etc. overholdes.  Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner som gjelder for dette produktet. 
 

Produsent: CB S.A., ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice, www.cb.com.pl                                                                         ww        corotop.com.pl 

 

TDS Nr: C/A/CoroventM/1 

 

 

Aluminiumsmøneband med mikroventilasjonshull med diamete 1 
mm, belagt med polyesterlakk. Langs kantene av tapen er det 
butyllimstriper for en stabil installasjon. Den er designet for å 
ventilere takhellingen og beskytte mot insekter samt snø- og 
vanninntregning. 

✓ for beskyttelse og ventilasjon av møne ved skråtak. 

Egenskaper Installasjon 

 

 
Applikasjon 

Lagring Emballasje 

Forbindelsesstyrke: bruddstyrke,  

- tape - leire takstein 

- tape - sement takstein 

- stripe - galvanisert stålplate 

 
 

≥ 100(N/50mm)   
≥90(N/50mm)    
≥90(N/50mm)   

Nominell tykkelse på malingsfilmen              7 μm 

Vedheft – motstandsdyktighet mot å rive av 
underlaget, rutenettmetode, karakter: 

Rate 0  
(høyeste) 

Påføringstemperatur +5 °C til +40 °C 

 
Produktet har bestått en positiv vurdering av ytelsen for tiltenkt 

bruk: ventilasjon og taktekking. Bekreftelsesdokument: Nasjonalt 

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

 


