
ME315

Folietejp

Användningsområde

ME315 är en enkelsidig tejp som ger en
högklassig luft och vädertät förslutning,
inom- eller utomhus. Produkten passar
till ett flertal applikationsområden där
man önskar en försegling mellan olika
material som byggskivor, insida av
fönster, eller hållbar försegling mellan
illbrucks olika väggmembran. En
permanent bindning fås på alla tremco
illbrucks skyddsmembran för inom och
utomhusbruk.

Utmärkande egenskaper

• För inom- och utomhus bruk
• Snabb och enkel att applicera
• Mycket UV-tålig
• Kan användas på delvis öppna
fasadsystem

• Väder tålig
• Mycket fukttåligt lim
• Utmärk vidhäftning mot de flesta
byggnadsmaterial

Beskrivning
ME315 är en lösningsmedelsfri specialtejp baserad på
modifierad akrylat-dispersion.

Förpackning

Artikelnummer Längd Bredd Rullar/ box
398628 25m 60mm 12 rullar/ box

Kulörer
Svart med vit text

Bruksanvisning
1. Kontaktytor skall vara rengjorda från fett, sand, damm etc.

Att tejpa på fruset underlag är inte möjligt.
2. Underlaget måste kunna ge tillräckligt med bärighet. På

porösa eller fuktiga underlag eller vid låga temperaturer
rekommenderas ME904 primer.

3. Lossa på skyddsplatsen och montera tejpen på mitten
överlappet.

4. Lossa gradvis på skyddsplasten och montera tejpen utan
veck och utan att tänja ut produkten.

5. Verifiera vidhäftningen genom att trycka/stryka manuellt
ovanpå tejpen efter applicering. Att använda en liten roller
kan ytterligare förbättra vidhäftningen

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet
påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring
031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och
Limleverantörers Förenings allmänna
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial

Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se
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ME315

Folietejp

Teknisk information

Egenskap Test metod Resultat

Material UV-stabilt, lösningsmedelsfritt akrylat dispersion
Vidhäftningsstyrka * DIN EN 1939 ~35 N/25mm
UV tålighet EN 1849-2 12 Månader
Åldersbeständighet Mycket bra
Fuktbeständighet Mycket bra, (regntålig)
Beständig mot mjukgörare Mycket bra
Fungerar med de vanligaste byggnadsmaterialen Ja
Temperaturbeständighet -40 °C till +100 °C
Användningstemperatur** -10 °C till +40 °C
Lagring Lagras torrt och mörkt
Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning


