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EXTOSEAL ENCORS Watergeleidende aansluitband met hoge kleefkracht

Technische gegevens
Stof

Drager Elastische PE dragerfolie

Materiaal Butylrubber met acrylaat gemodificeerd

Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie

Eigenschap Normering Waarde

Kleur Butylrubber: grijs, Folie:zwart

Oppervlaktegewicht NEN-EN 1849-2 ca. 1,9 kg/m²

Dikte NEN-EN 1849-2 ca. 1,1 mm

sd-waarde NEN-EN 1931 > 100 m

Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden

Verwerkingstemperatuur -10 °C tot +35 °C

Temperatuurbestendigheid bestendig van -20 °C tot +80 °C

Opslag koel en droog

Toepassingsgebied
Watergeleidende aansluitband met hoge kleefkracht voor het installeren van vensterbanken, voor aansluitingen van houtderivaatplaten op
gladde minerale ondergronden, voor verlijming van onderdakplaten onderling (bijv. in killen en overgangen) en van hun aansluitingen op
aangrenzende bouwelementen.

Leveringsvormen
Artikelnummer Lengte Breedte Lagereinheit Colli Gewicht

14134 20 m 15 cm Rollen 2 5,4 kg

14135 20 m 20 cm Rollen 2 6,4 kg

14732 20 m 30 cm Rollen 1 10,8 kg

15361 20 m 10 cm Rollen 3 3,6 kg

Voordelen

Beschermt bouwelementen tegen binnendringend water: Werkt watergeleidend en afsluitend tegen opstijgend vocht

Extreem hoge kleefkracht ook op licht vochtige en koude ondergronden

Zeer elastische dragerfolie met bijzonder geringe terugzetkrachten: Is flexibel aanpasbaar aan ondergronden en hoeken

Hecht goed op minerale ondergronden

Dicht nageldoorvoeren af

Beste waarden bij schadelijke stoffen-test
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Ondergronden
Voorafgaand aan het verlijmen moeten ondergronden eerst met een bezem worden schoongeveegd of met een doek worden afgenomen.
Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv.
vetten of siliconen).Ondergronden moeten voldoende dragend zijn.

Een duurzame verlijming wordt bereikt op harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel onderdakplaten). Bij de
verlijming van houtderivaat- onderdakplaten is voorbehandeling met TESCON PRIMER RP vereist.

De beste resultaten voor een veilige constructie worden bereikt op kwalitatief hoogwaardige ondergronden. De geschiktheid van de ondergrond
dient vanuit eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd.

Randvoorwaarden
De verlijmingen mogen niet op trek belast worden. Kleefbanden stevig vastwrijven. Op voldoende tegendruk letten. Wind-, luchtdichte of
regenveilige verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen resp. onderdak- en gevelbanen.
De band is onder warmte-inwerking zelfsealend.


