
Perfekt isolering 
fortjener perfekt 
tape



Styrk din 
isolering med 
Rectitape®

Hvad enten det er nybyggeri eller 
ombygning, vil man naturligvis have det 
optimale ud af isoleringen. Med selvklæ-
bende Rectitape® isoleringstape kan man 
optimere isoleringen ved at sikre optimal 
tæthed. Samt bedre beskyttelse af isole-
ringssamlingerne mod udefra kommende 
faktorer som vind og fugt. Særlig velegnet til 
lavenergi og passiv byggeri. 

Forbedre effektiviteten af din isolering

Hvis du vil reducere energiforbruget, har du brug for den 
bedste isolering og perfekt finish med Rectitape®.



• sikrer en perfekt vand og vindtæt forsegling på 
 hjørner og samlinger mellem Recticel® 
 isoleringsplader
• meget stærk vedhæftning sikrer en vedvarede løsning
• ingen beskyttelsesfolie som skal afrives inden 
 brug, dette sikrer hurtig montage og mindre spild
• let at anvende 
• ikke påvirket af fugt eller temperaturudsving
• holdbar og vedvarende vedhæftning
• rive fast 

Fordele ved Rectitape® isoleringstape

Denne tape er specielt designet til at sørge for vand-  
og vindtætte samlinger på kanter og hjørner af Recticel®  
isoleringsplader. Det giver dig en kontinuerlig isolering og
forhindrer varmetab gennem fuger og huller.

Rectitape® isoleringstape fås 
i to bredder: 5 cm til flader 
samlinger og 30 cm til hjørne 
samlinger.

Der er ingen tvivl om at 
Rectitape® isoleringstape sikrer
at du får det optimale ud af isoleringen.

Nem montage

Som alle andre Recticel Insulation produkter, er Rectitape® 
let at bruge. Der er ingen beskyttelse på den selvklæbende 
side, hvilket gør tapningen hurtigere, samtidigt med at spild 
reduceres.

Rectitape® isoleringstape, er rivefast og det går aldrig løs 
takket være dens høje klæbende kraft. Kort sagt, Rectitape® 
er et must for alle, der insisterer på at gøre tingene rigtigt!

5 cm 30 cm



• Rectitape® isoleringstape er blevet grundigt testet over  

 et bredt temperaturområde (-40 °C til 80 °C) og ved  

 forskellige grader af  fugtighed.

Tekniske specifikationer

Trin 1: Forbered  
overfladen (ren, tør 
og fri for støv).

Trin 2: Påfør tape evt. hjælp af en 
tapemaskine * ved en omgivende 
temperatur på mindst -10 °C. Tryk 
tapen fast på overfladen for perfekt 
vedhæftning.
* Spørg din forhandler for dette.

Brugsvejledning

Rectitape® isolerings tape er tilgængelig fra 
distributører af Recticel® isoleringsplader. 
Besøg www.recticelinsulation.eu for at finde 
en forhandler i dit område.
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Rectitape® 5 cm Rectitape® 30 cm

Længde 25 m pr rulle 25 m pr rulle

Bredde 5 cm 30 cm

Tykkelse 0,14 mm 0,14 mm

Emballage 10 ruller pr kasse 1 rulle pr kasse

NYHED:
Modstand over for UV 6 måneders 6 måneders
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