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“Smart” yardım:

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem 
sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini 
yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik 
bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik 
bilgi formuna (GBF) başvurulmalıdır.
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Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7 
Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul
E-mail: info@bostik.com.tr
an Arkema company
www.bostik.com.tr

ÜrÜn Tanımı
FoamTape, bir yüzünde koruyucu folyo bulunan çift 
taraflı HDPE yapışkan köpük banttır. Kaplama panellerinin 
yapıştırılmasında yapıştırma sisteminin bir parçası olması 
için özel olarak geliştirilmiştir.
Köpük bant, yapıştırıcı kürleşinceye kadar ilk tutunma/
sabitleme sağlar ve ayrıca bandın kalınlığı yapıştırıcının 
doğru kalınlıkta olmasını garanti eder.
 
ÖZELLİKLER
- Kaplama panellerinin birleştirilmesinde kullanılmak üzere 
KOMO sertifikalarına dâhil edilmiştir. 
- Çeşitli hava koşullarında yüksek birleşim dayanımı vardır. 

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK
- Taşıyıcıya Primer PanelTack astarı sürülmelidir. (Primer 
PanelTack Teknik Sayfasına bakınız.)
- Panelin yapışacak iç yüzeyi temizlenmelidir.

UygUlama
- Astarlar tamamen kuruduktan sonra, aralıksız olarak 
ve sadece dikey şekilde destek yapının üzerine FoamTape 
uygulanır. 
- FoamTape’nin doğru konumda ve uzunlukta olmasını 
sağlamak için desteklerin boyutları, panel boyutları ve 
yapışkan bilyalar için gerekli aralık dikkate alınmalıdır.
- FoamTape destek konstrüksiyon üzerine sıkıca bastırılır ve 
keskin bir bıçakla tam boyda kesilir. 
- Koruyucu film FoamTape uygulandıktan sonra hemen 
çıkarılmamalıdır, yapıştırıcının uygulanması beklenmelidir. 
Koruyucu film paneller uygulamaya hazırlandıktan sonra 
çıkarılmalıdır ve paneller ön görülen zaman içerisinde 
yerleştirilmelidir.
- Panel FoamTape’e temas edene kadar düzeltme 
yapılabilir. 
- Paneli doğru pozisyonlama için mesafe tutucu, destek 
blokları veya yatay destek çıtaları kullanılabilir.
- Daha kolay uygulama için cam vantuzu kullanılabilir.
- Panel doğru şekilde yerleştirildikten sonra, FoamTape’in 
uzunluğu boyunca hafifçe sürterek panele bastırılmal
ıdır.
- Uygulama ısısı: +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.

SARFİYAT
12 roll / 100 m²

ambalaj
25 mt rulo / kolide 20 adet. 

Depolama
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +5°C ile +30°C arasındaki serin, 
kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

GüvENLİK ÖNLEMLERİ
Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, 
uygulama esnasında, Güvenlik Bilgi Formunda (GBF) tanımlı 
Risk (H) ve Önlem (P) kurallarına dikkat edilmelidir.

TEKNİK vERİLER

Renk Siyah

Kalınlık 3 mm

Genişlik 12 mm

Köpük Fiziksel olarak çapraz bağlı 
poliolefin

Yoğunluk Yaklaşık 60 kg/m³ 

Koruyucu Film Üzeri Bostik logolu silikonlu kâğıt

%10’da Basınç Dayanımı Yaklaşık 39 kPa

Uygulama Isısı + 5°C ile + 35°C arası

Kesme Dayanımı Yaklaşık 0,27 N/mm²

Kopma Mukavemeti Yaklaşık 0,27 N/mm²

Teknik bilgiler + 23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava 
nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

FoamTape
Kaplama panellerİ İçİn çİFT TaraFlı YapışKan KöpüK BanT
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AKILLI AvANTAJLAR

- Değişken hava koşullarında yüksek ilk tutunma gücü
- Kaplama panellerin yapıştırılmasıı için özel olarak 
tasarlanmıştır.


