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

Voorbereiding ondergrond
Loszittende deeltjes, oude lagen, stof, vuil en der-
gelijke moeten volledig 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
afdichtingslaag. Aansluitend kan de tweede laag
worden aangebracht. Indien een aansluiting tus-
sen muur en bodem met Nafuflex gewenst is,
raden we aan om in de eerste laag Expert Proof
eco aan te brengen.

Indien de MC-FastTape moet worden verlengd,
dient dit te gebeuren met Mycoflex 488 MS of
Expert Proof eco. Hierbij wordt het hele oppervlak
van de MC-FastTape op het overlappende deel
van de band (min. 100 mm) aangebracht.

Overige aanwijzingen
MC-FastTape is in combinatie met Expert Proof,
Expert Proof eco en Expert Proof one bouwkundig
getest.

In onze flyer MC-FastTape kunt u een uitvoerings-
instructie met afbeeldingen raadplegen.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

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

• Blijvend elastisch en scheurvast
• Waterdicht
• Snelle en gemakkelijke verwerking
• Bestand tegen veroudering
• Hoge chemicaliënbestendigheid
• Ook geschikt voor terrassen, balkons en vochtige ruimten
• Bijzonder geschikt in combinatie met producten uit de series Expert Proof en Nafuflex

Verwerkingsinstructies
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Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen

Kleur blauw

Dikte mm 0,7

Breedte mm 120

Gewicht g/m 44

Temperatuurbestendigheid °C - 30 tot + 90

Waterdicht bar > 1,5 bar Volgens EN 1928

Brandbestendigheid B2 Volgens DIN 4102-1
E Volgens DIN 13501-1

Rek tot breuk lengte % 50 DIN EN ISO 527-3
Rek tot breuk dwars % 200 DIN EN ISO 527-3
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Technische eigenschappen MC-FastTape

Productkenmerken MC-FastTape

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

Bewaaradvies Koel en droog
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Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend.
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 09/18. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 


