
tesa® Professional
60073
product informatie
Flexibele dampremmende tape

tesa seal® 60073 is een dampremmende tape voor het permanent afdichten van overlappingen, doorboringen,
verbindingen en metalen nieten van
dampremmende folies. Dankzij de soepele drager kunnen circulaire penetraties - bv. voor leidingen of kabels - eenvoudig,
snel en praktisch worden afgedicht. Het fijne gaas van de tape verzekert een uitstekende bruikbaarheid, maakt het product
sterk en voorkomt overstrekking. De tape kan met de hand worden afgescheurd.
• Handig en tijdbesparende tape dankzij de

soepele drager
• Permanente, extreem hoge kleeracht op

diverse dampremmende folies
• Breedte van 60 mm voor een betrouwbaar

en gemakkelijk gebruik
• Hoge verouderingsbestendigheid
• Luchtdichtheid volgens DIN 4108 is bevestigd

Voornaamste toepassing
tesa seal® is een speciaal productgamma om luchtdichtheid te garanderen en om isolatie en gebouwen doeltreffend
te beschermen tegen vocht. Het tesa seal®-systeem verzekert praktische, doeltreffende en tijdbesparende
werkomstandigheden.

De tesa seal®-producten kunnen worden gebruikt voor nieuwbouw of voor de renovatie van bestaande daken. tesa seal®
is geschikt voor een luchtdichte afwerking langs binnen (isolatie tussen of onder dakspant), alsook voor de installatie van
de interne luchtdichte laag langs buiten (isolatie boven de dakspanten).

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Technische gegevens
• Drager PE- film met PET-

filament
• Montage temperatuur +5 to +40 °C
• Dikte van de tape 320 µm

• Type kleefmassa polyacrylaat,
oplosmiddelvrij

• Temperatuurbestendigheid -20 to +80 °C

Kleeracht op
• staal > 12.0 N/cm
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
http://l.tesa.com/?ip=60073

http://l.tesa.com/?ip=60073
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60073
product informatie
Aanvullende informatie
Using the complete assortment of tesa seal® products ensures maximum safety for you and your customers. tesa
grants 5 years defects liability – beginning with the date of purchase – on all properties specified in the instruction
manual. However, tesa excludes any liability for consequential and indirect damage and losses and for processing or
use that does not comply with the instructions.

Liability is particularly excluded for:
• Unusual influences, in particular of a chemical or mechanical nature or permanent exposure of products to sun light
• If permanent mechanical strain (e.g. due to tensile and compression forces) has an impact on the seal
• Sealing multilayered sheeting or paneling materials without sufficient cohesive strength (e.g. soft board)
• Airtight sealing in sauna and swimming pool applications
• If the prerequisites for the secure laying of foils are not fulfilled:

- The substructure must be free of any protruding objects which could cause injury, such as screws etc.
• If the prerequisites for reliable sealing are not fulfilled:

- The substrate must be dry, stable and free of any dirt and grease. It must not be adhesive-repellent. Before sealing,
the substrate and the sheeting must be cleaned and an adhesion test must be performed on site. If necessary, material
must be preprocessed with a suitable primer
- If materials other that tesa seal® products are connected, the performance has to be verified by tests
- Creases or tensions in the foil/tape must be relieved by cutting and resealing

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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