Materiaal
illbruck TN585 Aircel Super Soft is een soepel elastisch PVC
band met semi gesloten cellen, voorzien van een acryl
lijmlaag met drager tegen het uitrekken tijdens de montage.

Leveringsvorm
Artikelnr.
329399*
329398
329403*
329405
329400
329409
325272
391326
336000
329417

Afmeting
10x10 mm
10x6 mm
15x10 mm
15x15 mm
15x4 mm
20x10 mm
30x10 mm
30x20 mm
40x4 mm
50x10 mm

Verpakking
5 haspels a 75 mtr/ds
5 haspels a 100 mtr/ds
5 haspels a 50 mtr/ds
5 haspels a 75 mtr/ds
5 haspels a 100 mtr/ds
5 haspels a 40 mtr/ds
15 rol a 12,5 mtr/ds
15 rol a 7,5 mtr/ds
11 rol a 25 mtr/ds
9 tol a 12,5 mtr/ds

* Deze maten zijn uit voorraad leverbaar, andere maten
levertijd in overleg.
Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

Technische informatie
Eigenschap
Norm
Specificatie
Basis
PVC
Lijmlaag
acrylaat dispersie, transfer type
Volumieke massa
100 – 125 kg/m3
Shore 00
20-40
Treksterkte
DIN53571 min. 150 kPa
Rek bij breuk
DIN53571 min. 150%
Drukvervormingtest
DIN53572 25 - 35%
Waterdampdoorlaatbaarheid DIN53429 45 g/m2 / 24 hr.
Waterabsorptie
10 - 30%
Warmtegeleidingscoëfficiënt DIN52612 52 mW/m.K
temperatuurbestendigheid
–30°C tot +60°C
verwerkingstemperatuur
0°C tot +30°C
omgeving
Verwerkingstemperatuur
+10°C tot +20°C
materiaal
Bestand tegen
minerale oliën, logen, water, stoom,
alcohol, (geconcentreerde) zuren en
benzine en logen
Uv-bestendigheid
matig
Drukvastheid 0 sec.
DIN53577 20 - 35 kPa
Drukvastheid 60 sec.
DIN53577 10 - 20 kPa
Brandbaarheid
voldoet aan FMVSS 302
Waterdichtheid
100% bij 30% comprimering (U-test)

Voorbereiding
De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.

Verwerking
Voor een optimale voegafdichting geldt dat schuimbanden
gecomprimeerd/klemmend worden aangebracht. De
comprimeringsgraad hangt nauw samen met de prestatieeis (lucht-, geluid-, stofdicht).

Veiligheidsaanbevelingen
Zie het veiligheidsinformatieblad

TN585
Aircel Super Soft
TN585 Aircel Super Soft is geschikt voor
afdichtingen van statische voegen in de bouw:
betonelementen-kozijnen
muur-dakplaataansluitingen
binnendeurkozijnen met kader
betonelementen of hout-skeletbouw

Productvoordelen
fijncellig band
geluidwerend en geluidabsorberend
CFK- en HCFK vrij geproduceerd

TN585
Aircel Super Soft

nl_BE: Technische service
Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken
over ondersteuning vanuit de tremco illbruck
organisatie.

nl_BE: De gegeven informatie is van algemene
aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken
en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen
aansprakelijkheid worden verbonden.
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