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TECHNISCHE FICHE

Roof Tape
SUPERIEURE AFDICHTINGSBAND

dunne tape, scheurt niet

zeer goede hechting

water- en winddicht

Gebruik

• Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +40°C.
• Aanbrengen op zuivere, droge en stabiele ondergrond.
• Afsnijden op de gewenste lengte en beschermfolie verwijderen.
• Aanbrengen zonder luchtinsluiting en stevig aandrukken.

Product

Karakteristieken

- Een koudhechtend aluminium afdichtingsband voor algemeen gebruik
- Bestaat uit een gelamineerde aluminiumdrager, samengesteld uit 2 dunne laagjes aluminium met 
hiertussen een polyethyleenfilm, en een kleeflaag van gemodificeerd butyleenrubber, afgeschermd met een 
beschermfolie
- Voordelen:
  • zeer hoge scheurvastheid
  • zeer soepel en gemakkelijk aan te brengen
  • zeer hoge initiële hechting op de meeste bouwmaterialen
  • overschilderbaar
  • UV-bestendig

Toepassingen

- ideaal voor loodherstellingen
- afdichten van veranda’s
- hecht perfect op beton, steen bezetting, lood, zink, staal, aluminium, lakwerk, roofing en glas
- afdichten van afvoerbuizen
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Verpakking

Artikel

Roof Tape - rol 12 x 10 m - breedte 50 
mm 603058000

Roof Tape - rol 6 x 10 m - breedte 100 
mm 603258000

Roof Tape - rol 4 x 10 m - breedte 150 
mm 603158000

Technische Eigenschappen

Drager: gelamineerde P.E. versterkte aluminiumfilm
Kleefmassa: gemodificeerd butyleenrubber
Dikte: 0,7 mm
Soortelijk gewicht: 1050 gr/m²
Bestendigheid:
- temperatuur: -30°C à +100 °C
- water: uitstekend
- U.V.: zeer goed
- oplosmiddel: niet bestendig
Houdbaarheid: koel en droog: 1 jaar


