
Materiaal
Polyethyleen copolymeer tape met geweven vlies.

Leveringsvorm
artikelnr. breedte in mm m/rol rol/doos
397054 70 25 4
397055 100 25 3
397056 140 25 2

Technische informatie
Eigenschappen Normen Specificaties
Bouwstofklasse DIN 4102 B2 (P-NDS04-961)
Waterdampdoorlaatbaarheid*  ca. 10m
Luchtdichtheid EN 1026 < 0,1
Hechting** EN 1939/methode 3 >25N/25mm
Temperatuurbestendigheid  -40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur***  -5°C tot +40°C
Houdbaarheid****  12 maanden

* film /vezelvliescomposiet.

** uitkomsten variëren afhankelijk van de temperatuur en

luchtvochtigheid.

*** Afhankelijk van de buitentemperatuur de juiste illbruck

primer gebruiken.

****Mits opgeslagen in de originele verpakking in een koele,

droge, vorstvrije ruimte.

Voorbereiding
Ondergronden dienen droog, vet-, en stofvrij te zijn en

ontdaan van alle losse deeltjes, die een goede verkleving

verhinderen.

Op zeer poreuze en natte ondergrond en bij zeer lage

temperaturen, raden we aan de ondergrond te bewerken

met ME904 Butyl- & Bitumen Primer Eco.

Verwerking
De breedte van de vliestape moet bepaald worden aan de

hand van het gevel- of kozijndetail inclusief de interieur

en exterieur zijden van de aangrenzende voeg.

De aanbevolen breedte voor het hechtvlak van de

vliestape op vlakke materialen is minimaal 15 mm.

Voeg dient met een geschikt isolerend materiaal gevuld

te worden.

Indien nodig een primer en aandrukroller gebruiken.

ME350

Vliestape

Deze volledig zelfklevende folie is uitermate

geschikt om aansluitingen aan de binnenzijde

van kozijnen op eenvoudige wijze luchtdicht af

te sluiten.

Productvoordelen

Volledig zelfklevend

Geschikt om af te werken met pleister

Eenvoudige en snelle bevestiging

Met pre-slit



Vliestape

Veiligheidsaanbevelingen
Zie het veiligheidsinformatieblad

Certificering

Technische service
Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken

over ondersteuning vanuit de tremco illbruck

organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en

gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en

praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen

aansprakelijkheid worden verbonden. tremco illbruck B.V .
Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com

www.tremco-illbruck.nl
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