
ALL-YEAR KLÆBER
Datablad

RAW all-year er en folieklæber der i modsætning til andre folieklæbere kan bruges året rundt. RAW 
all-year har ualmindelig høj kohæsion, mens den stadig er elastisk. Dens enestående klæbeevne på 
byggematerialer giver samlingen den nødvendige sikkerhed og levetid. Klæberen er lavet af ældnings-
bestandig acrylsyre copolymer uden blødgørere eller halogeniserede forbindelser, dette bevirker at 
klæberen ikke kan blive tør og skør. RAW all-year indeholder denatureret alkohol (15%), som gør at 
klæberen kan trænge dybt ind i materialer som sten, dette sikrer en meget stærk vedhæftning.

Særlige egenskaber
• Langvarig klæbeevne og elasticitet
• Lang rækkeevne
• Arbejdstemperatur ned til -10º C
• Trænger dybt ind i underlaget
• Fri for blødgørere og halogener
• Udfylder ujævnheder som f.eks. studsfuger

Varenr. Indhold

9698154 300 ml

9698156 580 ml

Tekniske specifikationer

Type 1-komponent dispersionsklæber på basis af acrylsyre copolymer og ethanol

Konsistens Smidig pasta

Farve Blå

Temperaturbestandighed -40 ºC til +80 ºC

Anvendelsestemperatur Ned til -10º C / Op til +50 ºC  

Lager Koldt og tørt

Forbrug 580 ml rækker til ca. 11 lbm. ved 8 mm strengtykkelse
300 ml rækker til ca. 5,5 lbm. ved 8 mm strengtykkelse 

30 ÅRS
SYSTEMGARANTI

50 ÅRS
FORVENTET 

LEVETID

Brandfarlig (R10)
Holdes væk fra antændelseskilder
Rygning forbudt (S16)

Brandfarlig væske og damp (H226)
Holdes væk fra gnister/åben ild.
Rygning forbudt (P210)

Indholder lavtkogende
væsker. 
Hvis der anvendes ånde-
drætsværn, skal dette være
luftforsynet.

MAL-kode
1-1 19

93

Advarsel

 Forårsager alvorlig øjenirritation  
 (H319)

Advarsel
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Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information 
om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt 
egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre 
tekniske data i forbindelse med produktudvikling. BetaPack A/S, Agerskovvej 9, DK-8362 Hørning, Tlf.: 70208700, CVR: 25384423
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RAW all-year klæber er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, 
som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.




