
Easy-Form®  Universal Flashing 

katon läpivientien yleistiivistenauha

Kattoliitokset ja läpiviennit
Nauhatiivisteet

Easy-Form®  Universal flashing on itseliimautuva yleistiivistenauha 
harjakaton liitoksiin ja läpivienteihin. Joustavan poimutetun alumiinira-
kenteensa ansiosta se joustaa pituussuuntaan jopa 60% muovautuen 
helposti alustan muotoihin ja on erityisen hyvä esim. kulmissa ja putkilii-
toksissa. Liimamateriaalina käytetty butyyli tekee nauhasta kestävän sekä 
lujan. Tuote säilyttää plastisuutensa vaikeimmissakin sääolosuhteissa 
taaten siten pysyvästi ilma- ja vesitiiviit saumat liitoksissa ja läpivienneis-
sä. Asennus suunnittelijan ja valmistajan ohjeen mukaan.

Ominaisuudet ja hyödyt

•	 erittäin kestävä - metallipinnoitteen ansiosta sama käyttöikä kuin 
esim. sinkityllä peltikatolla

•	 laajat käyttömahdollisuudet
•	 viisi eri väriä
•	 joustava materiaali, sopii esim. tiili-, savitiili- ja liuskekivikatoille
•	 kiinnittyy kuiviin pintoihin itseliimautuvalla butyylinauhalla
•	 nopea ja helppo asentaa -  ei lyijyliitosten juottamista eikä liimaamista 

Käyttöalueet

•	 soveltuu kaikkiin liitoksiin tukipilareissa, piipuissa, rakenteiden nou-
suissa (esim. kattolyhdyt), palomuureissa ja muissa liitoksissa katon 
alueella.

•	 uudisrakennus- ja saneerauskohteet
•	 kaikki sileät ja profiloidut katemateriaalit

Materiaali

•	 poimutettu ja pinnoitettu alumiini, PET-kalvo, PET-kuitu, itsekiinnitty-
vä butyyli-liimapinta

Tuotekoodit ja pakkauskoot

KW 0200-05 200 mm x 5 m 25 m/rulla 800 m/lava
KW 0250-05  250 mm x 5 m 25 m/rulla 600 m/lava
KW 0300-05  300 mm x 5 m 25 m/rulla   600 m/lava
KW 0450-05  450 mm x 5 m 10 m/rulla 400 m/lava
KW 0600-05*  600 mm x 5 m 10 m/rulla 200 m/lava

* mustana ainoastaan leveydet 200, 250, 300 ja 450 mm

TEKNISET OMINAISUUDET
Kattokulma > 10°

Kestävyys vedenpitävä, kestää pakkasta, ikääntymistä ja lämpötilanvaihteluita, ei mätäne

Lämmönkestävyys -20°C - +80°C

Asennuslämpötila +5°C - +40°C

Liiman tarttuvuus ainoastaan butyylille soveltuville, kuiville ja pölyttömille pinnoille

UV-kestävyys UV-kestävä metallipinnoitteensa ansiosta

Paksuus n. 1,2 mm

Vesipatsas vedenpitävä

Leveys 200, 250, 300, 450, 600* mm * ei mustana

Värit punainen (-0154), tumman harmaa (-0248), antrasiitti (-0469), 
lyijynharmaa (-0470), musta (-0450).
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Maahantuonti ja jälleenmyynti:
Scancerco Oy
Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
puh. 09 7743 270
www.scancerco.fi
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