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TEKNISK DATABLAD - HYDRA EDGING TAPE FLEECE 
Selvklæbende tape til luft-, vind- og vandtætning i forbindelse med HyDra SAM 1,5 
Wall vandtætningsmembran. Tapen anvendes som ekstra sikring ved membran-
ens overkant, så der ikke kan løbe vand bag HyDra SAM 1,5 Wall.
Det kan anvendes på lodrette og vandrette overflader, sandkalksten, mursten 
og gips som såvel som alle kendte og egnede mineralsubstrater. Det kan også 
anvendes på egnet metal, plast og isolerende overflader.

 Opløsningsmiddelfri og miljøvenlig
 Selvklæbende og fleksibel
 Baseret på butylgummi

I ruller à 25 meter
Ved frostfri opbevaring mindst 12 
måneders holdbarhed.
Rullerne skal opbevares på højkant.

• Underlaget skal være tilstrækkeligt tørt, jævnt, stabilt, rent og uden spor af 
olie, fedt, tjære, revner, støv, snavs, restmørtel eller andre potentielle foru-
renende stoffer

• Kanterne skal brydes (affasning) og indvendige samlinger afrundes (hulkehl) 
med passende materiale

• HyDra Edging Tape Fleece skal beskyttes med passende materiale mod vand 
mellem membran og underlag, hvor det er nødvendigt

• Underlaget skal klargøres ved brug af HyDra SAM Primer (ca. 0,15 l/m² - 0,25 
l/m²), kan anvendes ved temperaturer mellem -5°C til +30°C - OBS primeren 
skal være kilsteret før membranen monteres, tørretiden afhænger af 
temperatur og luftfugtighed.

• Åbne stødsamlinger <5 mm skal fyldes ved hjælp af en ridser med HyDra 1K 
Svindfri 

• Åbne stødsamlinger eller gruber >5 mm skal fyldes med en passende mørtel.

FORDELETEKNISK DATA

Tykkelse 1,5 mm
Bredde 100 mm
Vægt 1.2 kg/m²
Vanddamppermeabilitet Sd-værdi: 1200 m
Arbejdstemperatur* -5°C til +30°C

FORBEREDELSE AF UNDERLAG LEVERING OG OPBEVARING

• Optimal og fuldstændig vedhæftning til underlaget opnås efter ca. 24 timer
• Beskyt HyDra Edging Tape Fleece fra kraftig varme, frost og fugt før og under anvendelsen
• Yderligere oplysninger om vandtætningsprodukter kan findes på vores hjemmeside www.haucon.dk

• HyDra Edging Tape Fleece skal skæres til den nødvendige længde 
• Fjern ca. 30 cm af beskyttelsespapiret i begyndelsen og påfør tapen på underlaget
• Fjern beskyttelsespapiret langsomt og tapen skal jævnt ved hjælp af en passende børste for at trykke den på underlaget 

Arbejdet skal være fra midten ud til kanterne
• Tryk den påførte membran fast på underlaget med en gummirulle
• Påfør yderligere tape ved at overlappe ca. 10 cm og rul over samlingsområdet
• Fortsæt på samme måde med alle yderligere tape-overlapninger
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* Temperatur: Komponent, installation og 
omgivelsestemperatur.

ANVENDELSE

SÆRLIGE NOTER

CE-MÆRKNING

Produktet er ikke underlagt en harmo-
niseret standard og skal derfor ikke 
CE-mærkes ifølge byggevareforordnin-
gen Nr. 305/2011.


