Produktdatablad

ARDEX TP 50
Distanslist, Självhäftande, fuktbeständig
•
•
•
•

Inga ljudbryggor vid spackelarbeten och avkopplingssystem
Motverkar kantspänningar vid spackel och plattsättningsarbeten
Säkrar ett korrekt avstånd till väggar vid plattsättning i
fast kontakt samt vid inbyggnad av avkopplingssystem
Lätt och enkel montering, även vid hörn

Användningsområde
ARDEX TP 50 är en självhäftande fuktbeständig distanslist
tillverkad av polyethylenskum, som inte kan ruttna. Säkrar ett
korrekt avstånd till vägg och förhindrar kantspänningar och
ljudbryggor vid flytspacklingar och gjutning av en flytande
konstruktion på golv. Säkrar ett korrekt avstånd till vägg vid
läggning plattor, klinker och natursten. Säkrar ett korrekt
avstånd till vägg och motverkar ljudbryggor vid läggning av
avkopplingssystem och trumljuds-dämpningssystem. Säkrar
även utluftning i underkonstruktionen vid spackling på trägolv.
Till inom- och utomhusbruk.
Underlaget
Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från
damm, smuts. Underlaget rengörs grundligt före monteringen
av ARDEX TP 50. Större ojämnheter tas bort eller spacklas
för att säkra vidhäftningen av ARDEX TP 50. Vid behov primas
underlaget.
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Bearbetning
ARDEX TP 50 rullas ut till önskad längd och kapas.
Skyddsfolien avlägsnas från den självhäftande tejpen, och
ARDEX TP 50 sätts fast genom att trycka den mot golvet. Vid
invändiga hörn skärs skumlagret på baksidan och tejpremsan
skärs av. TP 50 kan då böjas in i hörnet. Vid utvändiga hörn
skärs tejpremsan av. TP 50 kan då vikas runt hörnet.
Alternativt kan TP 50 kapas vid hörnet och sen fortsätta
vidare efter hörnet. Den lodrätta fogen täcks med en tejp av
typ Tesacrepp®.
Observera
Efter att spacklet har härdat skärs TP 50-listen av med en
kniv. Vid läggning av plattor, klinker och natursten skärs
TP 50-listen av efter fogning

Stegljudsreduktionssystem

Tekniska data
Höjd:

Ca 50 mm

Tjocklek:

Ca 5 mm

Längd:

20 m

Förpackning:

Kartong med 5 rullar á 20 meter.

Artikelnummer:

31632

EAN-nummer:

5703193989729

10-2019
Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller lovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har något inflytande
över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet ska utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet.

