
GLAVA® Universaltape er en fleksibel tape med akryllim som 
har gode festeegenskaper. Tapen er utviklet for bruk i bygninger 
og spesielt til bruk på VemproTM Vindsperre. Universaltapen kan 
brukes på vindsperrer, plastfolie, kryssfiner, spon- og OSB-plater, 
høvlet tre og på glatte, støvfrie metall-, plast-, og glassoverflater.  
Jevne overflater av betong og lettklinker må primes. Bruk på 
materialer som inneholder bitumen(asfaltimpregnerte produkter) 
eller silikon må prøves spesielt eller påføres primer for heft.  

GLAVA® Universaltape har meget høy klebeevne kombinert 
med stor klebrighet, i tillegg til god motstand mot fukt, aldring 
og klimatiske påkjenninger. Tapen er UV-bestandig i inntil 2 år. 
Brukstemperaturen ligger fra - 5 grader C til + 40 grader C, 
forutsatt riktig lagring. Tapen oppnår full heft først etter noen 
timer. Den kan derfor påføres og eventuelt taes av, ved behov, 
innenfor en kortere tidsperiode. Vær allikevel oppmerksom på at 
tapen har en meget rask start-heft, særlig på primede underlag. 

Overflaten må være ren, tørr og støvfri. Tapen klippes med saks 
eller skjæres med kniv. GLAVA® Universaltape brukes til taping 
av skjøter og overganger.  Tapen skal komplettere tettingen av 
skjøter og overganger sammen med klemlekter, den er ikke en 
erstatning for bruk av klemlekter o.l. 
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Tapen skal strykes godt mot og inn i underlaget for å sikre god heft. Bruk gjerne håndbaken og jobb 
tapen inn i underlaget. Ved kaldt og/eller rått vær kan det være behov for bruk av varmluftspistol. Rim/
fukt fjernes med varmluftspistol før taping. Universaltapen er fleksibel og kan derfor også brukes til 
tetting rundt mindre gjennomføringer i vindsperre og dampsperre som f.eks. el.rør. ledninger etc. For 
tetting av større gjennomføringer brukes GLAVA® Tettlett. Tapen skal lagres tørt i romtemperatur, og 
helst ikke over 25 grader C. 

Vær også oppmerksom på at utvendig bruk av damptett tape kan forårsake kondensproblemer. 

Bruk av GLAVA® Universaltape utover de bruksområder som er nevnt over tar ikke GLAVA AS ansvar for. 
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