
 

 

 

 

  A sokoldalú, áttetsző ragasztószalag  
 

 

 

A Permo®   TR plus áttetsző 

hordozórétegének kö-

szönhetően a fólia-átla-

polások optimálisan, köz-

pontosan ragaszthatók 

össze és könnyen ellen-

őrizhetők. A ragasztósza-

lag optikailag alkalmaz-

kodik az aljzathoz. 

 

A Permo® TR plus kifejezetten jól alkalmazható a külön-

féle Klöber tartozékok és a Klöber-fóliák összeragasztá-

sára. A Permo® TR plus biztos és ellenőrizhető varratra-

gasztást garantál a nedvesség későbbi fellépése ese-

tén is. 

A Permo® TR plus ragasztószalag mind a Klöber termékpa-

letta DIN 4108-7 szabvány szerinti, átfedésben fektetett pá-

razáró fóliáinak, mind a ZVDH (A német tetőfedő szakma 

központi szövetsége) irányelveinek megfelelő Klöber fekte-

tett / feszített alátétfóliáknak a légtömör ragasztásához al-

kalmazható. 

Termékelőnyök 
 Javított hideg- és azonnali ragasztás 

 Nagyobb szakítószilárdság 

 Javított leválási és nyírási értékek a megnövelt ragasztóanyag-

felvitelnek köszönhetően 

 Minden Klöber UDB/USB és Wallint® párazáró termékhez hasz-

nálható 

 Jó nyúlékonyságú UV-álló PE-fólia, tartósan nem te-

hető ki időjárási hatásoknak 

 A ragasztások könnyű ellenőrizhetősége az áttetsző anyagnak 

köszönhetően 

Alkalmazási terület 
A Permo® TR plus minden Klöber Permo® UDB/USB és 

Wallint® párazáró fólia kültéri és beltéri ragasztásához 

alkalmazható. 

Anyaga 
Egyoldali ragasztófelülettel rendelkező, áttetsző ra-

gasztószalag, rácsszerkezetű PE-hordóréteggel 

Csomagolás 
10 tekercs / karton; 800 tekercs / raklap 

Cikkszám 
KU 0121-1 

Harmonizált műszaki követelmények 
DIN 4108-7 szabvány szerint engedélyezett rendszer 

Wallint® párazáró fóliákhoz beltéri és ZVDH irányelvek 

szerinti kültéri használatra. 

 

MŰSZAKI ADATOK 
 

 

Ragasztó 

Ragasztóanyag tömege 

Hordozóréteg 

Oldószer  

Betét 

Vastagság (mm) 

Elválasztó papír/fólia 

Szín 

Bedolgozási hőmérséklet 

Hőmérsékletállóság 

UV-állóság  

Öregedéssel szembeni ellenállás 

Tekercsszélesség/tekercshossz 

akrilát 

230 g/m² 

különleges PE-fólia rácsbetéttel 

nincs 

rács 

0,3 

igen 

áttetsző, fekete felirattal 

> +5 °C 

-40 °C/ +100 °C 

3 hónap 

tartós 

60 mm/25 fm 

 

TS-09#61-DE-1013. Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. ® A Klöber GmbH bejegyzett védjegye. 
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