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P-77 Tagklæber:
• Primer
• Hurtigtørrende
• Til beton, kalksten, puds, fibercement,
   klinker, træ og bituminøse underlag.
• Kan anvendes ned til -10°C
• Kan bruges på fugtige* underlag
 
P-77 Tagklæber anvendes til forbehandling/ priming af overflader  
der skal fugtisoleres eller påsvejses tagpap. Produktet sikrer at de  
efterfølgende lag klæber optimalt. P-77 anvendes til grunding og  
støvbinding på betontage, gamle tagpaptage, jern, mur, krydsfiner  
og andre flader, hvorpå der skal klæbes eller svejses tagpap eller  
påføres koldflydende asfaltprodukter. Tagklæber anvendes også  
ved reparation af skifertage samt i forbindelse med kitning og fugning  
ved ovenlys, hætter, tagnedløb og lignende. P-77 kan forbedre  
vedhæftningen til selvklæbende tætningsstrimmel eller membraner  
og produktet er specielt udviklet til at øge vedhæftningen, så der  
sikres dannelse af tæt klæbebinding mellem underlagets overflade  
og tætningsmasse/tætningsmembran. På porøse, absorberende  
overflader har P-77 som primer en barrierefunktion. P-77 Tagklæber  
anvendes til at generere klæbe venlige overflader ved at binde  
vedvarende reststøv og stabilisere underlaget. Tagklæber kan  
anvendes til tætningsarbejde, selv under ugunstige vejrforhold,  
på fugtige* overflader og ved temperaturer under nul. Produktet  
kan ikke anvendes på overflader med is, rim og sne. Overfladen  
skal desuden være fri for fedt, olie og slipmidler. Bemærk at over-
skydende tagklæber kun kan fjernes, mens den stadig er frisk.  
Efter at den er tørret, kan overskydende P-77 kun fjernes mekanisk  
eller med specielle rengøringsmidler. 
 
*(Ikke våde. Tør overfladen med sugende papir inden anvendelse hvis tvivl.)

Teknisk data:
Base:       Polymer/Gummi       
Densitet:       0.96kg/l        
Anvend ved:                   -10 til + 35°C
Temp.bestandighed:       -20°C til + 90°C
Overbelægning mulig:     Efter 60 min (Længere tid ved lav temp) 
Flammepunkt:      24°C
Forbrug:      ca. 90 - 120 g/m² 
Holdbarhed:      12 måneder (koldt og tørt) 

  

Produkt data: 

• Varenummer: 33077 
• Emballage:              Spray  
• Indhold:  500 ml. 
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