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Euroband Extra 
Applicering sker enligt följande: 

1) Ytan som skall appliceras mot skall vara fast och rengjord samt fri från damm, fett och 
smuts. Betong, takpapp eller andra porösa ytor bör förbehandlas med Euroband Primer. 
Vid applicering på plåt, metall samt plastytor behövs normalt  ingen primer. 

2) Stryck ut primer på ytan som skall täckas. Låt torka minst 30 minuter (torktiden beror på 
lufttemperatur). Primern skall vara torr vid applicering av Eurobandet för bästa fästförmåga. 

3) Avlägsna skyddsfilmen och tryck sedan fast Euroband på ytan.   

4) Bearbeta hela ytan efter applicering med rejält tryck för att få en god vidhäftning, använd 
eventuellt en kraftig borste eller rulle. Eventuell överlappning skall vara minst 25mm. 

Underlaget har betydelse  

Bästa fästförmågan har visat sig vara rena betongytor. Löst underlag t.ex. löst sitttande färg 
skall avlägsnas före applicering. Ojämna ytor, målade ytor eller ytor med annan behandling kan 
försämra fästförmågan. Vi  rekommenderar i dessa fall alltid provlimmning för att försäkra sig 
om lämligheten för det aktuella underlaget. 

Viktiga noteringar för bästa resultat 

Appliceringstemperaturen är angiven till lägst  +7ºC. Vid lägre temperatur använd med försiktighet 
värmepistol eller gasol. OBS! Viktigt är att inte överhetta bandet  vid uppvärmning, då kan limförmågan 
försämras. Värm bandet till mellan 20ºC och 30ºC före applicering.  

 Teknisk data: 
Folie: 40 microns aluminiumfolie, polyester förstärkt och försedd 

med topplack (tjocklek 0,1mm) 
 Fästmassa:   Polymer modifierad bitumen (tjocklek 1,3mm) 
 Draghållfasthet: 4,5N/mm  
 Brottöjning:  100% 
 Rivhållfasthet: 11N 
 Total tjocklek: 1,4mm 
 Appliceringstemperatur: +7º till  +35ºC 

Temperaturområde: -15ºC till +80ºC (med full elasticitet enl. DIN 52 123) 
Hållbarhet efter applicering: Ca. 10 år vid normal utomhus miljö 
Lagrings temperatur:             0ºC till 25ºC 
Lagrings tid:                           24 mån  
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