
 
 
 

Technische Informati
  

  

QuickSeam™ FormFla

1. Omschrijving 
QuickSeam™ FormFlash™ bestaat uit een 

of 450 mm (18”) niet-gevulkaniseerde EPDM 

gelamineerd op QuickSeam Tape. De strip wordt gebruikt voor 

binnen- en buitenhoeken, buizen, doorvoeren en andere toepassingen zoals

beschreven in de Firestone verwerkingsvoorschriften.

2. Voorbereiding 
De RubberGard™ EPDM ondergrond en/of de aansluitende oppervlakken moeten worden voorbehandeld

met QuickPrime™ Plus, waarbij een QuickScrubber

Het gebruik van andere producten is niet toegestaan. Als

(<15°C) werd blootgesteld, dient het voor gebruik op kamertemperatuur

3. Verwerking 
Bij koude temperaturen is het aanbevolen een warmeluchtblazer te gebruiken waardoor

FormFlash gemakkelijker te vervormen is. Op zonnige dagen is het meestal niet nodig

verwarmen. QuickSeam FormFlash wordt overeenkomstig de Firestone technische

4. Verbruik 
In overeenstemming met de afmetingen van het detail.

5. Eigenschappen  

Technisch 

                                            EPDM Flashing

• Basis  EPDM 

• Kleur  Zwart 

• Oplosmiddelen Geen 

• Vaste stoffen 100% 

• Status  Niet-gevulkaniseerd 

• Dikte  1,6 mm 

• Breedte                          152 mm - 229 mm 

6. Verpakking / Stockage / Levensduur

Verpakking 15,2 m (50’) rollen, 2 rollen per karton (9”) 

Artikelnummers 

• W56RAC0650 (6”)

• W56RAC1650 (9”)

• W56RAC1653 (12”)

• W56RAC162A (18”)
Nota: In elk karton worden QuickScrubber en/of QuickScrubber Plus schuursponsjes en houders voorzien. De hoeveelheden variëre

naargelang het QuickSeam Product. 

Stockage: Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15°C en 25°C. Houd het

gebruik uit direct zonlicht. 

Levensduur: 12 maanden, indien bewaard volgens bovenvermelde voorwaarden. 

productiedatum op elke rol. Levensduur 

7. Voorzorgsmaatregelen 
Zie de Veiligheidsbladen. 
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FormFlash™ 

bestaat uit een 152 mm (6”), 229 mm (9”), 305 mm (12”)

gevulkaniseerde EPDM strook, die in de fabriek wordt 

e. De strip wordt gebruikt voor het afdichten van 

en buitenhoeken, buizen, doorvoeren en andere toepassingen zoals

beschreven in de Firestone verwerkingsvoorschriften. 

EPDM ondergrond en/of de aansluitende oppervlakken moeten worden voorbehandeld

Plus, waarbij een QuickScrubber™ of QuickScrubber™ Plus schuursponsje

Het gebruik van andere producten is niet toegestaan. Als het product langere tijd aan lagere temperaturen 

(<15°C) werd blootgesteld, dient het voor gebruik op kamertemperatuur te worden gebracht.

Bij koude temperaturen is het aanbevolen een warmeluchtblazer te gebruiken waardoor

gemakkelijker te vervormen is. Op zonnige dagen is het meestal niet nodig

verwarmen. QuickSeam FormFlash wordt overeenkomstig de Firestone technische richtlijnen verwerkt.

In overeenstemming met de afmetingen van het detail. 

EPDM Flashing QuickSeam Tape  

Rubber polymeren

Zwart 

Geen 

100% 

gevulkaniseerd                  Gevulkaniseerd 

0,6 mm 

229 mm - 305 mm - 450 mm 156 mm - 235 mm 

Verpakking / Stockage / Levensduur  

15,2 m (50’) rollen, 2 rollen per karton (9”) - 1 rol per karton (12”)

W56RAC0650 (6”) 

W56RAC1650 (9”) 

W56RAC1653 (12”) 

W56RAC162A (18”) 
Nota: In elk karton worden QuickScrubber en/of QuickScrubber Plus schuursponsjes en houders voorzien. De hoeveelheden variëre

Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15°C en 25°C. Houd het

12 maanden, indien bewaard volgens bovenvermelde voorwaarden. 

productiedatum op elke rol. Levensduur wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen.

Ikaroslaan 75 I 1930 Zaventem I België  
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strook, die in de fabriek wordt 

het afdichten van 

en buitenhoeken, buizen, doorvoeren en andere toepassingen zoals 

EPDM ondergrond en/of de aansluitende oppervlakken moeten worden voorbehandeld 

Plus schuursponsje wordt gebruikt. 

aan lagere temperaturen 

te worden gebracht. 

Bij koude temperaturen is het aanbevolen een warmeluchtblazer te gebruiken waardoor QuickSeam 

gemakkelijker te vervormen is. Op zonnige dagen is het meestal niet nodig het product voor te 

richtlijnen verwerkt. 

 

Rubber polymeren 

mm - 311 mm - 456 mm 

(12”) 

Nota: In elk karton worden QuickScrubber en/of QuickScrubber Plus schuursponsjes en houders voorzien. De hoeveelheden variëren 

Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15°C en 25°C. Houd het materiaal tot 

12 maanden, indien bewaard volgens bovenvermelde voorwaarden. Controleer de 

wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen. 


