
 
 
 

Technische Informat
  

  

QuickSeam™ Splice Tape

1. Omschrijving 
Firestone’s 76 mm (3”) en 152 mm (6”) QuickSeam

dubbelzijdige zelfklevende tape voor het maken van naadverbindingen van 

RubberGard™ EPDM-folies. 

2. Voorbereiding 
Het RubberGard™ EPDM oppervlak moet worden voorbehande

QuickScrubber™ of QuickScrubber™

niet toegestaan. Laat de tape voor gebruik op 

tijd aan temperaturen onder 15°C werd blootgesteld.

3. Verwerking 
De 76 mm (3”) brede tape wordt gebruikt voor standaard naadverbindingen waarbij geen mechanische

bevestiging in de naad wordt aangebracht. De 152 mm (6”) brede tape wordt gebruikt

naadverbindingen waarbij een mechanische bevestiging in het midden van de naad wordt

ook de Firestone verwerkingsvoorschriften voor meer informatie over de installatie.

4. Verbruik 
Overeenkomstig de lengte van de naad. Voorzie aan het einde van de rol een overlapping van

mm (1”). 

5. Eigenschappen  
Fysisch 

• Uitstekend vochtbestendig 

• Uitstekende weerstand tegen hitte en koude

• Uitstekende initiële kleefkracht 

Technisch 

• Basis 

• Kleur 

• Oplosmiddelen 

• Vaste stoffen 

• Toestand 

• Dikte 

6. Verpakking / Stockage / Levensduur
Breedte (mm) Lengte (m) 

76 (3”) 30,5 (100’) 

152 (6”) 30,5 (100’) 

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 materiaal

het gebruik uit het direct zonlicht. 

Levensduur: te verwachten levensduur van 12 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde

voorwaarden. Informatie met betrekking tot levensduur is echter geen vast gegeven maar

beschouwd enkel en alleen als een richtlijn. De werkelijke levensduur is afhankelijk

opslag en stockage. De kwaliteit en bruikbaarheid van een product dien

nagegaan: QuickSeam Tape moet zonder moeite kunnen verwijderd

zonder dat dit laatste blijft kleven of scheurt.

7. Voorzorgsmaatregelen 
Zie de Veiligheidsbladen. 
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Splice Tape 

Firestone’s 76 mm (3”) en 152 mm (6”) QuickSeam™ Splice Tape is een 

tape voor het maken van naadverbindingen van 

EPDM oppervlak moet worden voorbehandeld met QuickPrime

™ Plus gereedschap wordt gebruikt. Het gebruik van andere 

tape voor gebruik op kamertemperatuur komen, wanneer 

tijd aan temperaturen onder 15°C werd blootgesteld. 

De 76 mm (3”) brede tape wordt gebruikt voor standaard naadverbindingen waarbij geen mechanische

aad wordt aangebracht. De 152 mm (6”) brede tape wordt gebruikt

naadverbindingen waarbij een mechanische bevestiging in het midden van de naad wordt

ook de Firestone verwerkingsvoorschriften voor meer informatie over de installatie. 

Overeenkomstig de lengte van de naad. Voorzie aan het einde van de rol een overlapping van

Uitstekende weerstand tegen hitte en koude, UV straling en ozon 

Rubber polymeren 

Zwart 

Geen 

100% 

Gevulkaniseerd 

0,76 mm ± 0,127 mm 

Verpakking / Stockage / Levensduur  
Verpakking 

6 rollen/karton 

2 rollen/karton 

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 materiaal

te verwachten levensduur van 12 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde

met betrekking tot levensduur is echter geen vast gegeven maar

beschouwd enkel en alleen als een richtlijn. De werkelijke levensduur is afhankelijk

opslag en stockage. De kwaliteit en bruikbaarheid van een product dient daarom steeds te worden 

nagegaan: QuickSeam Tape moet zonder moeite kunnen verwijderd worden van het beschermpapier, 

zonder dat dit laatste blijft kleven of scheurt. 
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ld met QuickPrime™ Plus, waarbij het 

ebruikt. Het gebruik van andere producten is 

kamertemperatuur komen, wanneer deze gedurende langere 

De 76 mm (3”) brede tape wordt gebruikt voor standaard naadverbindingen waarbij geen mechanische 

aad wordt aangebracht. De 152 mm (6”) brede tape wordt gebruikt voor 

naadverbindingen waarbij een mechanische bevestiging in het midden van de naad wordt aangebracht. Zie 

 

Overeenkomstig de lengte van de naad. Voorzie aan het einde van de rol een overlapping van minstens 25 

Artikelnummer 

W56RAC1603 

W56RAC1626 

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 aan 

te verwachten levensduur van 12 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde 

met betrekking tot levensduur is echter geen vast gegeven maar dient te worden 

beschouwd enkel en alleen als een richtlijn. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historiek van 

daarom steeds te worden 

worden van het beschermpapier, 


