
MC-FastTape
Met vlies bedekt, thermoplastisch, elastomeer afdichtingsband voor o.a.
vloer/ wandaansluitingen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN ■ Blijvend elastisch en scheurvast
■ Waterdicht
■ Snelle en eenvoudige verwerking
■ Bestand tegen veroudering
■ Hoge chemicaliënbestendigheid
■ Ook geschikt voor terassen, balkons en vochtige ruimtes
■ Bijzonder geschikt in combinatie de MC-Proof en Nafuflex producten

TOEPASSINGSGEBIEDEN ■ Afdichten van aansluitvoegen
■ Herstel van wand- vloeraansluitingen
■ Toepasbaar op binnen- en buitenhoeken

VERWERKINGSINSTRUCTIES Voorbereiding ondergrond: Loszittende deeltjes, oude lagen, stof, vuil en dergelijke moeten volle-
dig worden verwijderd. De ondergrond moet vorstvrij, draagkrachtig en vrij van losmakende stoffen
zijn. Bramen en scherpe oneffenheden moeten worden verwijderd.

Verwerking: MC-FastTape wordt ingebed in de eerste laag van de afdichting. Aansluitend kan de
tweede laag aangebracht worden. Indien een wand-vloer aansluiting gewenst is, adviseren wij een
eerste laag tweecomponenten afdichtingsproducten te leggen. Als er verbindingsstukken moeten
worden gemaakt, moeten deze worden gemaakt met een tweecomponenten afdichtingsmateriaal.
Hierdoor wordt het materiaal over het gehele oppervlak van de te overlappen tape aangebracht (mini-
maal 100 mm).

Opmerking: MC-FastTape is officieel getest in het systeem met MC-Proof eco en MC-Proof one.
Geïllustreerde gebruiksaanwijzingen vindt u in onze MC-FastTape-flyer.
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TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen
Sterkte mm 0,7
Breedte mm 120
Gewicht g/m 44
Temperatuurbestendigheid °C > -30

< 90
Waterondoordringbaarheid bar > 1,5 EN 1928
Brandgedrag B2 DIN 4102-1

E DIN EN 13501-1
Rek bij breuk
(in de lengte)

% 50 DIN EN ISO 527-3

Rek bij breuk  (dwars) % 200 DIN EN ISO 527-3

Alle technische kenmerken zijn laboratoriumwaarden en bepaald bij 21°C ± 2°C en 50% relatieve
vochtigheid.

Leveringsvorm MC-FastTape - 50 m rol
MC-FastTape IE - 10 binnenhoeken/pak
MC-FastTape AE - 10 buitenhoeken/pak

Opslag
Kleur blauw

Veiligheidsinstructies
Neem de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen in acht.

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffen-
de bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd
door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van MC vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit
het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers
die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van
de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land.
Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste
technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer
worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2200011078]
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