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TEKNISK DATABLAD

TT-206 Tagpap pasta
VEDVARENDE ELASTISK, FIBERFORSTÆRKET FORSEGLINGSPASTA

Bindinger, forseglinger og reparationer.

Kan anvendes på de fleste overflader.

Klæber til de fleste byggematerialer.

Anvendelsestemperatur fra -12°C.

Anvendelse

• Påføres på et rent, stabilt underlag.
• Om nødvendigt rengøres og tørres (uden opvarmning).
• Fjern løse dele og hærdet bitumen.

Produkt

Egenskaber

Novaroof er en fugemasse med en unik sammensætning. Som 
følge af kombinationen af bitumen, butylgummi og glasfibre opnås 
et produkt med meget høj brudstyrke og fleksibilitet.
Novaroof kan anvendes på de fleste overflader, også i fugtig form.

Anvendelsesområder

• Novaroof kan anvendes på de fleste byggematerialer så som: 
mursten, beton, træ, bly, kobber, tagmaterialer, galvaniseret stål, 
isoleringsmaterialer, PVC, polyester.

• Alle typer af tagreparationer: skrånende og flade tage, tagrender, 
kanter, afledningsrør, blyinddækninger, bølgepapplader, ... .

• Forsegling og færdigbehandling af tagsamlinger, tagskæg, 
gennemføringskanaler, skorsten, som koldklæber til 
tagreparationer med bituminøse tagmaterialer, vandtætning af 
beton og murværk i fundamenter og terasser og 
korrosionsbeskyttelse af underjordiske rør og kanaler.

Emballage

TT-206 Tagpap pasta - patron 310ml 602106118

TT-206 Tagpap pasta - lille dåse 10kg 602210118

Tekniske info

• Sammmensætning: modificeret bitumen, 
glasfibre og butylgummi.

• Form: pasta.
• Lugt: karakteristisk.
• Farve: sort.
• Brudforlængelse (tør film): 170 %.
• Temperaturresistens: -45°C til +85°C.
• U.V. resistens: fremragende.
• Vandresistens: særdeles god ved normal 

dræning.
• Klimatisk resistens: fremragende.
• Resistens over for hydrocarboner: ikke 

modstandsdygtig.
• Anvendelsestemperatur: -12°C til +50°C.
• Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og 

frostsikkert.
• Sikkerhedsforanstaltninger: se 

sikkerhedsdatabladet.
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• Skær eventuelle luftlommer i tagbeklædningen op i krydsform.
• Større reparationer bør forstærkes med stykker tagpap eller glasfibervæv.
• Påføres med fugepistol, pensel eller spatel.
• Afslut og rengør værktøj med TT-1014 Sikker Afrens FS.
 
Må ikke anvendes på sne eller is.
For at opnå de bedste resultater påføres en tykkelse på 3 mm i lag på 1,5 mm.
Forbrug +/-2 kg/m² pr. lag på 1,5 mm.


