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IMEX Täckfilm BLÅ 

 
 

Produktbeskrivning 
IMEX Täckfilm BLÅ är ett självhäftande skydd för just textila golv. Används på 
heltäckningsmatta eller textilplattor. Filmen är 100 my - tjock och seg, vilket gör att 
du kan ställa stegar, rulla vagnar mm utan att det går hål på plasten. Skyddet ligger 
still, skyddar mot damm, fukt och allmänt byggavfall. Det är tåligt och håller under 
hela renoveringen eller byggnationen. Kan ligga upp till 45 dagar under byggtiden. 
 
Ingående material 
PE plast, med klister på en sida. 
  
Teknisk material  
Fysiologiskt  Ett neutralt amterial – Inga negativa reaktioner i hudtest 
Motstånd mot kemikalier Är motståndskraftig mot syror och alkali 
sammansättningar 
Avfallskod  170604 
VOC  Testat för emissioner- Pass Test Nr. SHAMLP1902484801 
 
Testat 
Baserat på det utförda testet överskrider inte resultaten av kadmium, bly, 

kvicksilver, hexavalent krom, poly bromerade bifenyler (PBB), poly bromerade 

difenyletrar (PBDE) gränsvärdena enligt RoHS-direktivet (EU) 2015/863 om ändring 

av bilaga II till direktiv 2011/65 / EU. 

Viktigt 
Ej lämplig för textila golv gjorda av ull. 
 
Läggningsanvisning 
Applicera IMEX Täckfilm med hjälp av IMEX Applikator. IMEX Applikatorn är endast 
kompatibel med IMEX Täckfilm 900 mm breda rullar. IMEX Täckfilm kan appliceras 
med 5 mm avstånd från väggar på grund av sin unika design. Limmet fungerar bäst 
upp till 45 dagar. Om du har slutfört projektet och lämnat filmen på plats föreslår vi 
att du meddelar nästa ansvariga part om detta. IMEX rekommenderar att man 
skyddar hela mattan. Om mattan täcks för en längre period direkt efter 
installationen och utsätts för solljus, kan det ske blekning och resultatet blir 
skillnad i färgen av mattan där den skyddats och där den inte skyddats. Detta är 
p.g.a. täckfilmens tjocka och mörka natur. Använd inte på fuktig eller våt matta. 
Kontrollera alltid golvets fukthalt. Testa alltid ett litet område först. Installera aldrig 
på en ny limmad matta. Mattan ska andas och limmet ska härda innan IMEX Täckfilm 
appliceras. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller om det finns påslagen 
golvvärme under mattan, låt IMEX Täckfilm ligga endast halva den rekommenderade 
applikationstiden. (22 dagar) Använd aldrig på textilgolv som är tillverkad av ull.  

Art.nr PPS10090 
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Använd med försiktighet på områden som omfattas av mycket tung trafik. Förvara i 
en sval och torr miljö, utan överdriven värme eller fukt. Använd endast på textilgolv. 
Återanvänd inte IMEX Täckfilmen. Kassera det på ett miljövänligt sätt. Sortera 
avfallet som plast. Följer ni dessa instruktioner så kommer IMEX Täckfilm att 
skydda din matta från smuts, damm och andra skador. I händelse av att det har varit 
överdriven trafik, värme eller fukt, ta bort eventuella limrester med hjälp av en 
citrusbaserad tvål, etyl ester eller en alkoholbaserad tvål. Hör av er till oss först för 
bästa lösning för alla textilgolv är olika. 
 

Egenskaper Enhetsmått Värderingar 

Miljöskickstemperatur Celsius grader 20±10% 

Atmosfärstryck mmHg 760±5% 

Relativ luftfuktighet % 80±10% 

Stödmaterial  LDPE 

Filmens Tjocklek mm 0.09 

Limmets tjocklek mm 0.01 

Typ av lim  Akryllösningsmedel 

Total tjocklek mm 0.10 

Draghållfasthet(lång) N/mm2 ≥24 

Stödhållfasthet(tvärgårnde) N/mm2 ≥19 

Adhesion G/25mm 750±10% 

Avlindningskraft G/25mm 50±10% 

Statisk skjuvning 23 c Timmar ＞48 

Förlängning vid paus(lång) % ＞450 

Förlängning vid 

brytning(tvärgående) 
% ＞840 

 
 

Art.nr Storlek Bredd Tjocklek Rullvikt Rullar/pall EAN 
PPS10090 90 m2 900 mm 100 my 9,6 kg 40 rll 5060268660670 

PPS10010 10 m2 100 mm 100 my 1,5 kg n/a 5060268660779 


