Kanaalplaat Tape
Productinformatie en gebruiksaanwijzing
EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Realiseert bij juiste applicatie een luchtdichte
verbinding
Voldoet aan de vereisten van DIN 4108-7
Zeer krachtige hechting op de meeste
materialen
Eenvoudige verwerking door de slim
aangebrachte slit in de beschermfolie
Elastisch en scheurvast
Dampopen met een sd-waarde van 0,03m
Zeer goed bestand tegen veroudering en
aantasting van water
Bestand tegen slagregen

OMSCHRIJVING
De Luchtdichtshop Kanaalplaat Tape is een vochtbestendige en luchtdichte tape met name geschikt voor het
afsluiten van de koppen van kanaalplaten. De tape heeft een eenzijdige all-over coating met een agressief klevende
acryllijm. Kanaalplaat Tape voldoet aan de vereisten van diverse normen en realiseert bij een juiste applicatie een
luchtdichte afsluiting van de kanalen. Door de slim aangebrachte slit in de beschermfolie laat de tape zich erg
makkelijk verwerken. Door het zeer dampopen karakter van de tape (sd-waarde 0,03m) kan vocht dat zich in de
kanalen bevindt makkelijk uittreden.

TECHNISCHE INFORMATIE
BASIS
DICHTHEID
TEMPERATUUR BESTENDIGHEID
VERWERKINGSTEMPERATUUR
TREKSTERKTE
SD-WAARDE
SLAGREGENDICHTHEID
HECHTING OP BETON
WATERBESTENDIGHEID
BESTAND TEGEN VEROUDERING

Acryllijm
325 g/m²
-40°C tot +80°C
+5°C tot +30°C
1,5 N/mm2
0,03 m
≥ 600 Pa
Zeer goed
Zeer goed
Zeer goed
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Kanaalplaat Tape
Productinformatie en gebruiksaanwijzing
PRAKTISCHE INFORMATIE
APPLICATIE
Het beste is de tape aan te brengen voordat de kanaalplaten op de plek gelegd worden. Dus op de losplaats of zelfs
als de platen nog op de vrachtwagen liggen. Beide kopzijden zijn dan goed bereikbaar.
Verwijder het smalle deel van de schutfolie van de tape. Breng de tape dan langs de bovenzijde van de kopse kant
van het vloerelement aan. Na aanwrijven van deze smalle strook kan het brede deel van de schutfolie van de rest
van de tape verwijderd worden en op de rest van het oppervlak aangebracht worden. De tape goed aanwrijven
rondom de kanalen zodat elk kanaal 100% luchtdicht is. De tape kan eventueel ook aangedrukt worden met een
tape roller. De hechting op alle ondergronden dient vooraf goed getest te worden.

BEHANDELING ONDERGROND
De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Los materiaal eventueel verwijderen met een stoffer. In
geval van een te natte ondergrond, deze droog maken met een doek of brander. Indien de ondergrond te nat blijft is
het mogelijk een primer te gebruiken of de Seal & Glue Strong lijmkit.

REINIGING MATERIALEN
PremSolve Spray

REINIGING HANDEN
Het is aan te bevelen de handen voorafgaand aan de verwerking wat in te vetten met uierzalf of vaseline. Indien
nodig handen wassen met water en zeep.

HOUDBAARHEID
Ongeveer 24 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C
en +25°C.

OPMERKINGEN
Ook per stuk verkrijgbaar in lengtes van 1.140 mm (2 stuks benodigd per vloerelement).

Product
50 mm
70 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Art.Nr.
160201797
160201798
160201800
160201801
160201802
160201803
160201804

Doos
6 rollen
4 rollen
3 rollen
2 rollen
2 rollen
1 rollen
1 rollen

Pallet
72 dozen
84 dozen
72 dozen
72 dozen
42 dozen
84 dozen
64 dozen

Lengte/rol
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
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