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TESCON VANA Allround-kleefband

Technische gegevens
Stof

Drager speciaal vlies van PP

Lijm watervaste SOLID-lijm

Afdeklaag gesiliconiseerd papier

Eigenschap Normering Waarde

Kleur donkerblauw

Blootgesteld aan weersinvloeden 6 maanden

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C

Opslag koel en droog

Toepassingsgebied
Binnen: luchtdichte verlijming van dampremmen en luchtdichtingsbanen evenals luchtdichte houtderivaatplaten.

Buiten: luchtdichte verlijming van buitendakse en saneringsdampremmen en luchtdichtingsbanen Verkrijgen van winddichtheid bij onderdak-
en onderspanbanen en wandbetimmeringsfolies (bijv. pro clima SOLITEX). Winddichte verlijmingen van houtderivaatplaten als onderlaag.

Alle verlijmingen binnen en buiten zijn zowel onderling als met aangrenzende gladde, niet-minerale bouwelementen mogelijk (bijv.
buisdoorvoeren, ramen in dakvlakken).

Leveringsvormen
Artikelnummer Lengte Breedte Lagereinheit Colli Gewicht

11248 30 m 6 cm Rollen 10 0,7 kg

11249 30 m 6 cm Dozen 1 14,5 kg

11250 30 m 7,5 cm Rollen 4 0,95 kg

11251 30 m 15 cm Rollen 2 1,9 kg

13491 30 m 20 cm Rollen 1 2,9 kg

15076 30 m 10 cm Rollen 2 1 kg

Voordelen

Allround-kleefband voor binnen en buiten, 6 maanden volledig weersbestendig

Met goed aansluitbare vliesdrager, met de hand afscheurbaar

Voor luchtdichte verlijmingen conform DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2

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

Een duurzame verlijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buitenbanen, andere damprem- en luchtdichtingsbanen (bijv. PE-, PA-, PP-,
aluminiumfolies) evenals onderdak- of wandbetimmeringsbanen (bijv. PP).
Verlijmingen en aansluitingen kunnen op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen resp. metaal (bijv. buizen, ramen enz.), harde
houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-onderdakplaten) geschieden.
Bij verlijming van houtvezel-onderdakplaten is een voorbehandeling met TESCON PRIMER RP noodzakelijk.

De beste resultaten voor een betrouwbare constructie worden op kwalitatief hoogwaardige ondergronden bereikt. Draagvermogen en
verlijmbaarheid van ondergrond controleren. Bij niet-dragende ondergrond, evt. TESCON PRIMER RP gebruiken.

Er dient vanuit eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd, of de ondergrond geschikt is. Proefverlijmingen zijn aan te bevelen.

Randvoorwaarden
De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Na het verlijmen van dampremmen moeten latten het gewicht van de isolatiestof opnemen. Verlijmingen evt. door steunlatten borgen!
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen. Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op
plooivrij aangebrachte dampremmen. Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.


