
Tape XA 100/XA 250 
- Voegenband SK 10/Voegenband SK 25 -
Zelfklevende butyl afdichtingsband met vliescoating

Type/benaming Leverbaar
Aantal per pallet 105 120

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid

Verpakkingstype doos doos

Verpakkingscode 01 01

art.nr.art.nr.

Tape XA 250 5003 ◼
Tape XA 100 5017 ◼

Verbruik Naar behoefte

Toepassing Binnen en buiten■
Aansluiting en integratie van MB 2K, MB TX 2K, Betofix OS 5b+; PMBC's en flexibele, minerale afdichtingsslurry's op
niet-minerale bouwmaterialen en aansluitingsvlakken zoals kunststof, metaal en hout.

■

Eigenschappen Flexibel■
Hoge kleefkracht■
Speciale vliescoating.■
Waterdicht■

Technische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Dikte XA 100 = ca. 0,7 mm 
XA 250 = ca. 0,8 mm

Waterondoorlaatbaarheid Ca. 1,0 bar

Scheur bij uitzetting Verlenging dwars: ong. 165% na droge opslag, ong. 181% na opslag in 3%
Kaliumhydroxideoplossing

Totale breedte XA 100 = 100 mm 
XA 250= 250 mm

Kleur blauw

Certificaten Tape XA 10_testrapport 8552/18 PG-AIV-F_29.11.18

Mogelijke systeemproducten MB 2K (3014)

WP Flex 1K (0445)

Remmers PMBC's

Werkvoorbereiding Ondergrond vereisten
Draagkrachtig, droog, schoon en stofvrij.

■

Voorbereidingen
Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.
Grindnesten verwijderen en holle ruimtes vullen.
Reinig en ontvet de niet-minerale oppervlakken, en indien nodig, opruwen.
Op mineralen en opgeruwde ondergronden een schraaplaag met het aan te brengen materiaal aanbrengen!
Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

■
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Verwerking Direct op een minerale, niet zuigende ondergrond kleven.
In de hoeken wordt de band ingesneden en overlapt gekleefd.
Voegenband volvlaks met het afdichtingsmateriaal overwerken
Maak de gedeeltelijke verklevingen van de siliconenfilm voorzichtig los en trek de film vervolgens verder los.

Applicatie De toelaatbare verwerkingstemperatuur is afhankelijk van de producteigenschappen van de te verwerken
afdichtingsproducten.
Het voegband mag niet worden beschadigd wanneer er overheen wordt gewerkt.

Opmerking De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Steeds een proefvlak zetten!

Gereedschap / reiniging Voor het op maat snijden: Schaar of mes
Voor het afdichten: rol, kwast of spaan.

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Remmers gereedschap
Profiel spaan (5047)

Rond spaan (4114)

Opslag / houdbaarheid Bij kamertemperatuur droog opgeslagen, niet in de zon, praktisch onbeperkt houdbaar.
De rol moet verticaal worden opgeslagen om drukvlakken te vermijden.

Afval Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de
nieuwste ontwikkelingen en
verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze
invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad
geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag
dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren
uitsluitend onder deze voorwaarden.
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