Tekniskt faktablad
Sto-Cortex Tape
Diffusionsöppen tejp för skarvar mellan
isolerskivor

Karakteristik
Användning

• utvändigt
• för fuktsäkring och lufttätning av hörn vid isolering i ventilationsspalt

Egenskaper

• självhäftande
• lufttät
• UV-beständig i upp till 12 månader

Format

• bredd: 60 mm
• längd: 25 mm

Underlag
Krav

Applicering
Appliceringstemperatur

Applicering

Underlaget måste vara torrt samt fritt från material som kan inverka negativt på
vidhäftningen, t.ex. fett, smuts. En klisterkontroll ska genomföras.

Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C
Högsta underlags- och lufttemperatur: +25 °C
Applicera Sto-Cortex Tape över alla skivskarvar för att säkerställa ett lufttätt
montage.

Leverans
Färgton

Svart

Lagring
Lagringsförhållanden

Lagras torrt i rumstemperatur samt skyddat mot UV-ljus.

Märkning
Produktgrupp

Ventilerade fasadsystem - tillbehör

Särskilda upplysningar
Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är
lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om
produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av
produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter
samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på
egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter.
När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version
finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast
utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den
information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger
utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med

Rev.nr.: 2 / SV / Sto Scandinavia AB / 27.10.2018 / PROD2856 / Sto-Cortex Tape

1/2

Tekniskt faktablad
Sto-Cortex Tape
andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast
garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se
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