Materiaal
PE-strook voorzien van een vlies, dispersieacrylaatlijm en in
twee delen verwijderbare laag schutfolie.

Leveringsvorm
Kleur Verpakking
zwart strook

Breedte x lengte in mm
190 x 1130

Stuks/doos
80

Artikelnr.
502500

Technische informatie
Eigenschappen
Slagregendichtheid
Waterdampdoorlaatbaarheid
Temperatuurbestendigheid
Verwerkingstemperatuur
UV-weerstand
Brandweerstandklasse
Opslag
Houdbaarheid

Normen
DIN EN 1027
DIN EN ISO 12572

DIN 4102

Specificaties
600 Pa
Sd-waarde <0,5
-40˚C tot +80˚C
+5˚C tot +45˚C
2 maanden
B2
Koel, droog en vorstvrij
12 maanden

Voorbereiding
Hechtvlakken moeten droog zijn en vrij van vet, stof en
zaagresten.
Stof en zaagresten verwijderen met een handveger,
indien deze alsnog achterblijven ME902 primer
toepassen.
Bij licht vochtige ondergronden adviseren wij ME902 of
AT101 primer toe te passen.

Verwerking
Reinig de kopse kanten van het vloerelement grondig.
Neem het bovenste deel van de schutfolie weg en
positioneer de kanaalplaatstrook over de kanalen heen.
Verwijder vervolgens het tweede deel van de schutfolie,
de kanaalplaatstrook stevig aandrukken en narollen met
een aandrukroller.
Verbruik: 2 stroken per kanaalplaat (aan beiden zijden 1
strook).
Aanbrengen kan tevens als de vloerdelen op de
vrachtwagen of losplaats liggen, voordat deze met de
kraan op hun plaats worden getild.

Veiligheidsaanbevelingen
Zie het veiligheidsinformatieblad.

Certificering

ME323
Kanaalplaatstrook
ME323 Kanaalplaatstrook is volledig
zelfklevend en geschikt om kopse zijdes van
kanaalplaten eenvoudig en snel luchtdicht af
te werken.
Tevens zorgt deze afdichting ervoor dat de
kanalen niet vollopen met mortel tijdens het
afstorten van de vloerranden.

Productvoordelen
Kant-en-klare strook om direct tegen de
vloerplaten aan te brengen
Volledig zelfklevend met 2-delige
schutfolie
Snellere oplossing dan werken met
afdichtdoppen

ME323
Kanaalplaatstrook

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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