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Easy S�ck GS är en EPDM-remsa, förstärkt med en glasfiberstomme 
och en extremt förseglande och självhä�ande butylundersida.  Easy 
S�ck GS är den smartaste lösningen för a� göra sprickor och 
övergångar i konstruk�onen lu�- och fuk�äta. Även kopplingar 
mellan fasader, fönster- och dörrkarmar och golvpla�or lu�- och 
fuk�ätas enkelt med Easy S�ck GS. 

Om hållbarhet och täthet i konstruk�on e�ersträvas, är Easy S�ck 
GS det bästa alterna�vet. Easy S�ck GS är också den smartaste 
lösningen på marknaden för heltäckning och repara�on av gesims- 
och hängrännor.

Easy S�ck GS är extremt motståndskra�igt mot väderpåverkan (UV 
och ozon), höga och låga temperaturer, regnva�en och kemikalier 
som kan läcka ut från andra byggmaterial. Även under extrema 
förhållanden förblir de fördelak�ga egenskaperna hos Easy S�ck GS 
intakta. Materialet är permanent elas�skt, blir inte styvt, mjuknar 
inte och utsöndrar inte miljöskadliga ämnen.

Easy S�ck kan användas för täckning av gesimsrännor, gamla 
hängrännor, takkanter och takfönster, uppvik, ver�kala ytor och alla 
andra typer av detaljer. 

Easy S�ck fungerar även som e� fuktspärrande membran för 
murar, grunder, fasader, fönster och dörrar.

Den extremt långa livslängden på mer än 50 år garanterar en 
hållbar tätning som håller mycket länge.

Montering av Easy S�ck GS
Easy S�ck GS behöver inte svetsas.
Porösa och absorberande underlag t.ex. trä eller porös betong ska 
först primas med Hertalan PR3 primer för a� säkerställa 
vidhä�ningen. Vid avslut och överlapningar appliceras Hertalan 
KS96 fogmassa. De�a är nödvändigt för a� göra överlappningen 
UV-beständig.

1. Underlaget som skall täckas måste vara helt torrt och fri� från 
damm, smuts, oljor och fe�er. Ytan skall vara slät och fri från skarpa 
kanter.

2. Easy S�ck GS kan användas på de flesta förekommande underlag 
som t.ex. murverk, betong, trä, lä�betong, glas, bitumenbelagda 
ytor, metaller såsom galvaniserad och ros�ri plåt, pulverlackad 
aluminium, koppar och bly.

3. Porösa underlag (lä�betong, murverk, trä) skall all�d först primas 
med Hertalan Primer PR3. Även för andra underlag uppnås bäst 
vidha�ning när ytan först appliceras med Hertalan PR3 primer.

4. Metallytor skall före applicering av Easy S�ck avfe�as med 
Thinner G500.

5. När ytan med Hertalan PR3 primer har torkat lösgörs 
skyddsfilmen i början av gummiremsan. Easy S�ck GS rullas ut och 
trycks fast mot underlaget allt medans skyddsfilmen succesivt 
avlägnsnas. Använd en lämplig tryckrulle för a� trycka fast 
gummiremsan och för a� avlägsna eventuella lu�bubblor. Bearbeta 
gummiremsan med tryckrullen systema�skt från rullens mi� och ut 
�ll kanterna längs med hela remsans längd.

Åldersbeständiga, självhä�ande och fuktspärrande tätningsremsor av EPDM (EN 13967 / EN 13984) 

K v a l i t é  r a k t  i g e n o m

PRODUKTBLAD

EPDM med texturerad ovansida

Glasfiberarmering

Självklistrande butyl

Avdragbar folie

På noll�d lu�-, ång- och va�entäta lösningar            Fäster på nästan alla underlag            Utrustad med glasfiber



20 m

0,25 / 0,50 / 0,75 / 1.00 m

1,3 mm

1,4 kg/m2

≤30 mm

Godkänd

≥6 N/mm2

≥400 %

≥50 N

≥200 N/50 mm

Klass E

npd

Godkänd

170.000

Godkänd

Godkänd

EN 1848-2

EN 1850-2

EN 12311-2

EN 12311-2B

EN 12310-1

EN 12317-2

EN 13501-1

EN 12691

EN 1928

EN 1931

EN 1296 / EN 1931

EN 1847/12311-2
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Rullängd

Rullbredd

Tjocklek

Vikt

Rakhet

Bestämning av synliga defekter

Draghållfasthet Längsg/Tvärg

Elonga�on Längsg/Tvärg

Rivstyrka Längsg/Tvärg

Skjuvningshållfasthet i fogar

Brandteknisk klassificering

Slagmotstånd

Va�entäthet

Permeabilitet för va�enånga

Ar�ficiell lång�dsåldring

Produktens hållbarhet (alkali)
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Åldersbeständiga, självhä�ande och fuktspärrande tätningsremsor av EPDM (EN 13967 / EN 13984) 
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TEKNISK DATA


