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Flexible Air Sealing Tape FAST UC 8045  
 

Tehnični list 
  Datum izdaje: januar 2017 

Nasledi izdajo: oktober 2016                                                                                                                                                                                      

  

 

Opis izdelka 

 
Lepilni trak 3M™ Flexible Air Sealing Tape Ultra-Conformable 8045 
se enostavno raztegne in prilega različnim krivinam in vogalom, 
zato ga lahko namestimo v enem samem kosu, s čimer se 
izognemo vmesnim spojem. 
 

 

Uporaba 

 

   Zatesnitev odprtin in spojev v gradbeništvu  

   Zatesnitev oken in vrat  

   Zatesnitev kabelskih uvodnic ali stenskih prebojev  

 

Opomba: 

Ni za aplikacije s protipožarno zaščito 

 

 

Glavne značilnosti 

 

 Močno a raztegljivo akrilno penasto jedro 

 Trak se raztegne in prilagodi zahtevnim delom ali spojem v enem 
kosu (npr. vogali)  

 Nanos brez premaza in kompatibilnost z večino običajnih podlag 
v uporabi v gradbeništvu (polietilen, les, OSB, beton itd.) 

 Dobro tesnjenje v vremenskih neprilikah, zaradi lepila, ki pronica 
v pore podlage 

 Zagotavlja notranjo trdnost in trpežnost  

 Enostavna in hitra montaža 

 Trak je potrebno v 180 dneh pokriti (6 mesečna UV obstojnost) 

  

 

Lastnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barva lepilnega traku siva 

Vrsta lepila akrilno 
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Učinkovitost glede na podlago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
AF: adhesive failure                                   CF: cohesive failure                             SF: substrate failure 

(popuščanje lepila)                                     (popuščanje spoja)                                    (popuščanje podlage)  

 

Natezna trdnost v točki loma           

Raztezek do pretrga  

(EN ISO 527-3: 2003) 

≥ 0,840 N/mm² 

≥ 300 % 

 

 

Testi v slani 
komori 

(DIN 5002:1) 

 

Polirano jeklo         140 N/100mm (50 % CF) 

PVC                       160 N/100mm  (CF) 

PE- Folija               120 N/100mm  (60% CF) 

 

Lepljenje na polirano jeklo 

90° kot snemanja po 7 dneh pri 38°C & 98% rel. 
vlažnosti (AFERA 5001)  

150 N/100mm 

(CF) 

Lepljenje na PVC 

90° kot snemanja po 7 dneh pri 38°C & 98% rel. 
vlažnosti (AFERA 5001) 

150 N/100mm 

(CF) 

Lepljenje na cement (Eterboard) 

90° kot snemanja po 7 dneh pri 38°C & 98% rel. 
vlažnosti (AFERA 5001) 

140 N/100mm 

(CF) 

Lepljenje na OSB 

90° kot snemanja po 7 dneh pri 38°C & 98% rel. 
vlažnosti (AFERA 5001) 

110 N/100mm 

(CF) 

Lepljenje na les, s premazom 

90° kot snemanja po 7 dneh pri 38°C & 98% rel. 
vlažnosti (AFERA 5001) 

140 N/100mm 

(CF) 

Lepljenje na polirano jeklo 

90° kot snemanja pri sobni temp., 24h priprava, 
hitrost 300mm/min  (AFERA 5001)  

130 N/100mm 

(CF) 

Lepljenje na PVC 

90° kot snemanja pri sobni temp., 24h priprava, 
hitrost 300mm/min  (AFERA 5001) 

140 N/100mm 

(CF) 

Lepljenje na cement (Eterboard) 

90° kot snemanja pri sobni temp., 24h priprava, 
hitrost 300mm/min  (AFERA 5001) 

130 N/100mm 

(CF) 

Lepljenje na OSB 

90° kot snemanja pri sobni temp., 24h priprava, 
hitrost 300mm/min  (AFERA 5001) 

100 N/100mm 

(CF) 

Lepljenje na les, s premazom 

90° kot snemanja pri sobni temp., 24h priprava, 
hitrost 300mm/min  (AFERA 5001) 

100 N/100mm 

(AF) 
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Pomembne tehnične informacije 

 

 

 FAST UC 8045 se ne sme uporabljati / nanašati, če je 
temperatura traku nižja od ledišča.  
 

 Pred nanosom preverite, da so površine, na katere boste trak 
lepili, suhe na dotik in brez vidnih sledi vode, zmrzali, prahu in 
umazanije.  

 

 

Shranjevanje & rok trajanja 

 
Shranjevati pri 16 °C - 25 °C in 40-65% relativni vlažnosti v originalni 
embalaži.  
Izdelek lahko hranimo do 12 mesecev od datuma proizvodnje.  
 
Opozorilo: Rok trajanja izdelka je krajši, če originalna embalaža ni 
ustrezno zatesnjena ali če jo hranite pri višjih temperaturah ali višji 
relativni vlažnosti.  

 

 

Več informacij 

  

  Za dodatne informacije o izdelku ali pomoč pri nakupu pokličite...   

Pisne poizvedbe naslovite na: 3M 

  

 

Pomembno obvestilo 

 

Vse izjave, tehnični podatki in priporočila, zajeti v tem dokumentu, 

temeljijo na testih oziroma izkušnjah, za katere proizvajalec verjame, 

da so zanesljivi. Vseeno pa obstajajo dejavniki, na katere 3M nima 

vpliva in ki lahko pogojujejo uporabo in učinkovitost izdelka v 

določenem primeru. Sem spadajo pogoji, v katerih se izdelek 

uporablja, ter čas in okoljski dejavniki, v katerih naj bi izdelek izpolnil 

svoj namen. Ker so ti pogoji izključno v domeni uporabnika, je 

bistvenega pomena, da ta sam oceni 3M izdelek in presodi, ali sta 

konkreten namen in način uporabe ustrezna. Vsa vprašanja, vezana 

na odgovornost za uporabo proizvoda, pokrivajo Prodajni pogoji ob 

upoštevanju veljavne zakonodaje, kjer je to primerno. 

Navedene vrednosti, ki so bile določene s standardnimi testi, so povprečne vrednosti, ki se jih ne uporablja 

kot tehnične specifikacije. Naša priporočila za uporabo 3M proizvodov temeljijo na testih, ki naj bi bili 

zanesljivi, vendar pa priporočamo, da opravite lastne teste, s katerimi boste potrdili primernost izdelka za vaš 

specifičen primer, saj 3M ne prevzema nobene neposredne in posredne odgovornosti ali obveznosti za 

izgubo ali škodo, nastalo kot posledica naših priporočil. 

  
3M je blagovna znamka družbe 3M Company. 

 
 

  

  
 
 

 

 

 

 
 

Pred izdajo dokumenta vnesite podatke o podjetju 
 
 

 
 


