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Instaband ECO – praktiske tips

Laget for å hindre vanninntrengning og forvitring av asfaltveier

- HAPAS godkjent siden 2012.
- Ikke noe svinn. Kutt av kun så mye som trengs.
- Forlenger levetiden av reparasjoner.
- Enkel å bruke.
- Rask å påføre.
- Kan trafikkeres etter 10-15 minutter.
- God sklisikring.
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Sprekken i asfalten skal ikke være større enn 5 mm bred og
20 mm dyp.

Rengjør underlaget grundig. Det skal være rengjort for sand,
støv, kjemikalier og olje.

ANSVAR:

Betomur produkter 
garanteres fri for feil og 
mangler, og vil bli 
erstattet med ny vare 
dersom produktet ikke 
samsvarer med data i 
dette produkt-blad.

Vi har ikke ansvar for 
konsekvenser ved 
bruken av produktet da 
vi ikke har fortløpende 
kontroll med de fysiske 
vilkårene under 
installasjons-prosessen.

Alle våre produkter 
selges i henhold til våre 
salgs- og 
leveringsbetingelser 
som oppgis på fore-
spørsel. Vi tar forbehold 
om trykkfeil og evt 
endringer.

Fjern all fuktighet fra underlaget (hvis det er noe). Også i
selve sprekken!

Ved lav temperatur, varm Instaband-rullen lett så den ikke
knekker når du ruller den ut.

Plasser Instaband på underlaget med den ru siden opp.
Sørg for at båndet ligger sentrert over sprekken.

Varm Instaband med en kraftig gassbrenner (min. 3 bar) i en
avstand på 10 til 30 cm over Instaband. Sveip med lang-
somme bevegelser slik at Instaband varmes opp jevnt.

Instaband må varmes til det er flytende (ca 200C).

Det er brukt nok varme når Instaband begynner å boble og
sidene på Instaband har satt seg på underlaget.

Instaband ECO vil kjøles og herde etter 10-15 minutter. Når
det har kjølt seg ned, sjekk om det har satt seg korrekt.
Bruke en kniv eller meisel, prøv å løft på kanten. Hvis tapen
kan løftes uten at du ser spor av asfalt på undersiden, varm
Instaband mer.
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