
Glasroc® H Sealing Tape –  
tätningstejp för ytterväggar
Glasroc H Sealing tape används för utvändig tätning av skarvar i 
ytterväggskonstruktioner mellan Glasroc H Storm vindskyddskivor 
samt för tätning av fogar mot andra underlag. Tejpen är testad 
tillsammans Glasroc H Storm vindskyddsskivor med dokumenterat 
goda egenskaper. 

Glasroc H Sealing tape har ett speciellt lim för tätning av skarvar 
på Glasroc H Storm vindskyddsskivor. Förseglingstejpen har god 
vidhäftning mot flera olika material och kan användas för tätning 
mot fönster, dörrar, ventilationskanaler och andra anslutningar till 
Glasroc H Storm vindskyddsskivor. Tejpens baksida är skyddad av en 
remsa som tas bort vid montering.

Förseglingstejpen levereras i  60 och 100 mm bredd med 25 meter 
per rulle. Den leveras i kartong med 10 eller 6 rullar.
 

Användningsområde

• För permanent försegling/tätning av Glasroc H Storm skivskarvar 
och mot andra underlag exempelvis fönster och dörrar.

• Tejpens flexibilitet gör den också lämplig för tätning runt rör och 
bjälkar osv.

• De goda fästegenskaperna gör att den har god vidhäftning till de 
flesta jämna underlag.

• 60 mm tejpen används till vertikala skarvar.
• 100 mm tejpen används till horisontella skarvar, inner- och yt-

terhörn samt tejpning vid och runt fönster etc.

Egenskaper / Fördelar

• Optimal vidhäftning till Glasroc H Storm
• Dokumenterat UV-beständig i 12 månader
• Hög vidhäftning
• Dokumenterat åldringsmotstånd
• Utmärkt elasticitet
• Vattenresistent skydd mot fuktangrepp
• Kan monteras i temperaturer ned till -10°C
• Inga lösningsmedel
• Temperaturbeständig från -40°C till 80°C

Produktdatablad

Tekniska Materialegenskaper

Tejp för utvändig regn- och vindtätning av skarvar mellan Glasroc-
skivor och tätning av fogar mot andra underlag exempevis fönster, 
dörrar och ventilationskanaler.

Beteck- 
ning

Längd 
mm

Bredd 
mm

Tjocklek 
mm

Vikt 
kg/st

Antal  
st/frp

Vikt 
kg/frp

EAN- 
nummer

Art- 
nummer

GST 60 25000 60 0,3 0,57 10 5,7 7318936622160 5200608943

GST 100 25000 100 0,3 1,01 6 6,06 7318936630448 5200616061

För ytterligare information och projektrådgivning, kontakta Gyproc eller någon av våra återförsäljare i landet. Information, 
projekterings- och montagevägledning finner ni även på vår hemsida www.gyproc.se

Produktegenskaper

Tekniska materialegenskaper Glasroc H Sealing Tape Standard

Tjocklek, mm 0,3 DIN EN 1942

Bredd, mm 60 / 100

Tolerans, mm  ±0,5 

Längd, mm 25000

Vikt, kg/rulle 0,57/1,01

Elastisitet innan brott >200% DIN EN 14410

Draghållfasthet >18 N/cm DIN EN 14410

Rätvinklighet >16 N/cm DIN EN 

Temperaturbeständighet -40°C til +80°C

Min. applicerings temperatur > -10°C
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