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TEKNISK DATABLAD

WP7-101 Universal 
Tagtӕtner
FLYDENDE MEMBRAN

100 % vandbestandig og UV-stabil fra 1 mm.

God klæbeevne på EPDM, fliser, tagmaterialer i metal.

Holdbar, vand- og vindbestandig, også på vanskelige steder.

Permanent fleksibel, kan betrædes.

Produkt

Karakteristika

MS-hybridpolymeren er nem at påføre, og den hærder hurtigt til 
en forseglingsmembran med meget lang levetid. Velegnet til 
reparation, efterbehandling og renovering af tag i mellemstørrelse. 
Kan påføres vandret og lodret på de fleste tag- og byggematerialer. 
Kan også påføres på let fugtige overflader og er regnbestandig 
efter to timer.

Anvendelsesomrader

• Tagtætning og renovering.
• Tætning af tagdetaljer såsom rørledninger, tilslutninger, 

overgange, kanter og sider.
• Renovering af tagelementer og små, flade tage.
• Reparation af lækager i EPDM-folie, blyinddækning, zink- og 

kobberarbejde.
• Beskyttelse af træ under jorden i haven.

Emballage

WP7-101 Universal Tagtӕtner - patron 310ml 602450257

WP7-101 Universal Tagtӕtner - dåse 750ml 602460257

WP7-101 Universal Tagtӕtner - spand 4L 602470257

Tekniske info

• Basis: 1K MS Hybridpolymer.
• Farve: sort.
• Lugt: lugtfri.
• Hærdning: tværbinding ved reaktion med 

luftfugtighed.
• Konsistens: pasta.
• Relativ massefylde: 1,36.
• Påføringstemperatur: mellem +5 og +35 °C.
• Temperaturbestandighed: fra -40 til +90 °C.
• Skinddannelse: 1 time.
• Hærdning:

efter 24 timer:>2 mm.
efter 72 timer:>4 mm.

• Krympning (DIN EN ISO 10563): ≤ 15 %.
• Hårdhed (Shore A, EN 53505): 40.
• Trækstyrke (EN 53504 S2): 1,8 N/mm².
• E-modul (EN 53504 S2): 1,3 N / mm².
• Brudforlængelse (EN 53504 S2): +/- 150 %.
• Lagringsholdbarhed: Sikkerhedsforanstaltninger: 

se Sikkerhedsdatabladet.
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Anvendelse

• Påføres på et rent og stabilt underlag, der kan være let fugtigt. Forstærk skrøbelige eller korroderede underlag med et lag 
Fixprimer.

• Forstærk svage punkter med Fiberglass Tape. Forstærk store områder (> 4 m²) helt med Fiberglass-forstærkningsnet.
• Påføres med pensel eller spatel, i ét lag på mindst 1 mm tykkelse.
• Rengør omgående værktøjet med Tec7 Cleaner og hænderne med Powerwipes. Kan kun fjernes mekanisk efter hærdning.
• Eventuelt overskydende materiale kan opbevares kortvarigt i dåsen i en lukket og lufttæt pose.
• Afprøv klæbeevnen på EPDM og plast. Der kan opstå misfarvning og/eller tab af klæbeevne på bitumenmaterialer, men 

produktet kan påføres tagdækning, der er behandlet med skiferspåner. Ikke egnet til permanent nedsænkning.
• Forbrug ved en tykkelse på 1 mm: 1 liter/m². Forbruget varierer afhængigt af underlagets ruhed.


