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 Krycí pás QuickSeam Batten Cover Strip 
1. Popis

Pás Firestone QuickSeam Batten Cover Strip je 152 mm (6´´) široký, polovulkanizovaný pás s 
nalaminovanou vulkanizovanou butylovou páskou. Tento pás je určený na zakrývanie a utesňo-
vanie kotviacich páskov podľa požiadaviek na mechanicky kotvený systém Firestone. 

2. Príprava

Plochy membrány RubberGard EPDM a kotviace komponenty v oblasti spojovania musia byť 
ošetrené náterom QuickPrime Plus naneseným nástrojmi QuickScrubber alebo QuickScrubber 
Plus. Použitie iných produktov nie je dovolené. Pokiaľ bol pás dlhšiu dobu vystavený teplotám 
pod 15 °C, pred použitím ho dajte do miestnosti s izbovou teplotou. 

3. Aplikácia

Pás inštalujte iba v jednom smere, t.j. neprechádzajte z horizontálneho smeru na vertikálny. 
Konkrétne inštrukcie k inštalácii nájdete v návode Firestone. 

4. Pokrytie

Podľa dĺžky kotviaceho pásu, ktorý má byť zakrytý. Na koncoch by mal pás presahovať min. o 75 
mm. Nastavovanie krycej pásky si vyžaduje presah 25 mm a kryciu záplatu. 

5. Vlastnosti
Technické   EPDM Flashing  QuickSeam Páska

  Základ EPDM  Gumový polymér
  Farba Čierna  Čierna
  Rozpúšťadlá Žiadne  Žiadne
  Pevné látky (%) 100  100
  Stav Polovulkanizovaný  Vulkanizovaný
  Hrúbka (mm) 1.02  0.88
  Šírka  (mm) 152  156

6. Balenie / skladovanie / dĺžka skladovania 

Balenie: role po 30,5 m, 2 role na kartón
Pozn.: Drôtenky QuickScrubber alebo QuickScrubber Plus a rukoväte sú v každom kartóne. 
Množstvo sa mení podľa produktu QuickSeam.
Skladovanie: Skladujte v originálnom neotvorenom balení pri teplotách medzi 15 °C a 25 °C. 
Materiál nevystavujte priamemu slnku, pokiaľ nebude pripravený na aplikáciu.
Doba skladovania:  12 mesiacov, pokiaľ sa skladuje v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. 
Na každej roli nájdete dátum výroby. Doba skladovania sa skracuje, ak je materiál vystavený 
zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostné opatrenia

Viď informácie v Bezpečnostnom liste výrobku. 


