Materiaal
Semi-gesloten soft EPDM-band op haspel met eenzijdige
kleefzijde.

Leveringsvorm
Artikelnr.
TN018503607
TN018503608
TN018503609

Afmeting
25*x20 mm
30*x25 mm
30*x30 mm

Verpakking
1 haspel à 100 mtr/ds
1 haspel à 80 mtr/ds
1 haspel à 80 mtr/ds

*Kleefzijde

Technische informatie
Eigenschap
Basis
Lijmlaag
Luchtdoorlatendheid (c-waarde) 25%
compressie
Luchtdoorlatendheid (c-waarde) 50%
compressie
Volumieke massa
Drukweerstand 25% / 50% compressie
Temperatuurbestendigheid
Verwerkingstemperatuur
Rek bij breuk
Bestand tegen

Norm

NEN
2686
NEN
2686

UV-bestendigheid
Brandbaarheid
Houdbaarheid

Specificatie
soft EPDM
acrylaat dispersie
<0,005 dm3/(s.m1.Pan)
<0,001 dm3/(s.m1.Pan)
90 kg/m3
ca. 1,5 kPa / ca. 3,5 kPa
–40°C tot +120°C
+5°C tot +40°C
ca. 170%
warmte, weersinvloeden en
veroudering
zeer goed
voldoet aan FMVSS 302
12 maanden, koel en droog in
verpakking

Voorbereiding

TN018
Soft EPDM Afdichtband
TN018 is een zacht band welke uitermate is
geschikt voor de montage van (stel)kozijnen,
spouwlatten en prefab elementen. Het product
zorgt voor luchtdichting bij voldoende
compressie na montage van het bouwdeel.

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

Productvoordelen
Verwerking
Het band niet uitrekken tijdens verwerking.
Het band aanbrengen zonder onnodige onderbrekingen.
Het band na verwerking nauwkeurig nalopen met een
aandrukroller.
Eventuele stuiknaden strak sluiten en afdichten met
illbruck SP525 Geveldilatatiekit of illbruck OT015 EPDM
Folielijm
Aanbevolen compressie: 25-50% (max. 90%)
Aanbevolen compressie 'passief bouwen': min. 50% (max.
90%)

Let op
Alleen toepassen bij vlakke, evenwijdige voegen.
Voor een optimale afdichting geldt dat de banden
voldoende klemmend worden aangebracht en onder
voldoende druk blijven staan.
Niet in contact laten komen met olieproducten.

Veiligheidsaanbevelingen
Zie het veiligheidsinformatieblad.

UV-, weer- en verouderingsbestendig
Luchtdicht na voldoende compressie
Zacht materiaal, gemakkelijk indrukbaar
Zeer geschikt voor prefab verwerking;
vroegtijdig aan te brengen

TN018
Soft EPDM Afdichtband

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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