Materiaal
Speciaal polypropyleen vlies voorzien van een watervaste
dispersieacrylaatlijm en een in twee delen verwijderbare
laag siliconenpapier.

Leveringsvorm
Artikelnr.
398861

breedte tape
60 mm

lengte rol
25 m

aantal rol/doos
10

Kleur: zwart

Technische informatie
Eigenschap
Materiaal
Hechtingskracht *
UV-weerstand
Verdraagzaamheid gebruikelijke
bouwproducten
Temperatuurbestendigheid
Verwerkingstemperatuur
Opslag
Houdbaarheid

Norm Specificatie
Speciale polypropyleen vlies met een
waterbestendige lijmlaag
6 maanden
goed
-40°C t/m +90°C
-10°C t/m +40°C **
koel, droog en vorstvrij
12 maanden in originele verpakking

ME316
Foliekleefband Vlies

* = Afhankelijk van omgevingstemperatuur en relatieve
luchtvochtigheid
** = afhankelijk van omgevingstemperatuur is het gebruik
van primer ME904 aanbevolen

Voorbereiding
De hechtvlakken moeten droog zijn en vrij van vet, stof en
kleefresten.
Voor een perfecte hechting adviseren wij bij sterk
zuigende ondergronden of licht vochtige omstandigheden
de ME904 Butyl- & Bitumenprimer Eco toe te passen.

Verwerking
Maak de schutfolie los en positioneer het kleefband over
de aansluiting zodat de minimale dekking 20 mm op elk
substraat is.
Trek het schutfolie geleidelijk los en plak het kleefband
vast terwijl het spannings- en kreukvrij op de ondergrond
komt.
Druk het kleefband stevig aan met een aandrukroller
voor een goede hechting.

Veiligheidsaanbevelingen
Zie het veiligheidsinformatieblad.

Certificering

Dit enkelzijdige kleefband zorgt voor een
hoogwaardige luchtdichte en weerbestendige
afdichting voor interieur en exterieure
toepassingen. Ook geschikt voor
overlappende verlijming van
dampremmende- en dampdoorlatende folies
van PA, PP, aluminium folies, beton, baksteen,
cellenbeton en hout.

Productvoordelen
Geschikt om af te werken met pleister
Tweedelige schutfolie
Kan binnen en buiten worden gebruikt
6 maanden UV- en weerbestendig
Grote kleefkracht op de meeste
bouwmaterialen

ME316
Foliekleefband Vlies

Technische service
Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken
over ondersteuning vanuit de CPG Europe
organisatie.

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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