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Användning

UltraCrete Instaband ECO® Instaband är ett lagningsoch förseglingsband som hjälper dig att smidigt laga
mindre sprickor och skarvar i beläggningen innan de
växer sig stora och eventuellt blir till potthål/slaghål. Den
färdiga lagningen får ett högt friktionsvärde som minskar
risken för olyckor. Bandet är 35mm brett och 5m långt.
Förberedelser
Instaband är lätt att applicera på asfaltytor. Se till att
appliceringsområdet är rent, torrt och fritt från grus,
damm, kemikalier och alla betydande oljesubstanser.
Om applicering på betong krävs bör området grundas
med en primer. Se till att området har svalnat helt innan
primern appliceras.
Tillämpning
Förvärm underlaget och se till att det är helt fritt från
fukt. Ta bort skyddspappret från Instaband ECO® och
rulla ut på vägytan, med den grusade ytan uppåt. När
bandet är på plats värmer du det med en gasolbrännare eller varmluftpistol. Värmen bör appliceras på ett
avstånd av cirka 200-400 mm från materialet. Värm upp
i en långsam och jämn rörelse och se till att du inte överhettar bandet, då det kan bränna materialet och orsaka
missfärgning. Instaband måste värmas tills materialet
börjar bubbla och smälta. Beroende på lufttemperatur
kommer Instaband ECO® att svalna och härdas inom
5-10 minuter efter installationen. När detta har inträffat,
kontrollera att installationen är korrekt genom att försöka
lyfta delar av materialet i kanterna med en kniv eller en
mejsel. Om materialet kan lyftas, applicera åter värme
tills tillräcklig vidhäftning skett.
Att tänka på
När vädret är varmare och vägtemperaturen
högre kan sättningstiden för materialet vara något
längre. Använd inte Instaband ECO® när det regnar eller
snöar. Se till att ytor behandlade med salt eller andra kemikalier är helt rena eftersom Instaband ECO® inte kommer att binda med dessa ämnen. Packa inte upp mer
material än vad som är nödvändigt, eftersom materialet
härdar när de utsätts för UV-strålar. Var försiktig i alltför
kallt väder, eftersom materialet blir sprött.

Varning
Undvik hudkontakt med het produkt. Vid kontakt med
huden ska du omedelbart sänka ned eller spola området rikligt med vatten. Ta inte bort produkten från området och sök sedan läkare. Vid kontakt med ögonen,
skölj med mycket vatten och kontakta läkare.
Förvaring
Utsätt inte Instaband för UV-strålar eftersom materialet
hårdnar. För att säkerställa att materialet inte blir sprött
innan det används på plats, rekommenderas det att
om möjligt förvara det exempelvis i ett fordon. Förvara i
stängd originalbehållare på en torr och sval plats, materialet måste hanteras med extra försiktighet i temperaturer under 10 ° C eftersom det då blir mindre flexibelt.
Fördelar
· HAPAS godkänd sedan 2012
· Lätt att använda
· Inget slöseri, skär endast av efter behov
· Snabb installation
· Förlänger livslängden på din reparation
· Lagningen blir körbar inom 10 minuter

Installation av Instaband

