
AFDICHTING

Drie tapes voor luchtdicht bouwen
TAFTEX® TAPES zijn ontwikkeld voor een duurzame 
toepassing en werking in de woningschil met als doel:
-  het op elkaar kleven van dak- en wandmembranen 

onderling.
-  het kleven van dak- en wandmembranen op 

houten ondergrond.
-  het repareren van kleine beschadigingen in dak- 

en wandmembranen.

Alleen toepassing van de juiste tape en het zeer zorg-
vuldig aanbrengen hiervan, garandeert een duur-
zaam en luchtdicht eindresultaat

Alleen wanneer er op de juiste wijze luchtdicht is
gebouwd, blijft de isolatie optimaal werken
Waarom is luchtdichte afwerking van dak en buiten-
muur zo belangrijk?
-  tocht is de eerste grote energie verliespost.
 Met een luchtdichte schil geen tocht.
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-  elk lek in de isolatie geeft een koudebrug met grote 
kans op plaatselijke condensvorming.

-  condens in de isolatie doet de isolerende werking 
te niet. Vochtige isolatie gaat geleiden en stopt 
dus met isoleren.

-  condens in de isolatie leidt snel tot schimmelvor-
ming waarmee de isolatie verteert en het leefkli-
maat in de woning grote risico’s op gaat leveren.

-  vocht in de constructie zal uiteindelijk ook houtrot 
tot gevolg hebben.

Isoleren werkt dus pas als de isolatie deugdelijk is in-
gepakt tussen een dampremmend membraan aan de 
binnenzijde (de warme zijde) en een ademend mem-
braan aan de buitenzijde (de koude zijde).

Daar waar de membranen niet door middel van knel-
latten, luchtdicht tegen de constructie kunnen worden 
aangebracht, is het gebruik van tape noodzakelijk.

TAFTEX® FACADE TAPE

TOEPASSEN BIJ:
 

TAFTEX® EX-210 FACADE

TAFTEX® ALU TAPE

TOEPASSEN BIJ:
 

 ALKREFLEX® 2L-2

ALKREFLEX® 2.5

TAFTEX® IN-150

TAFTEX® FOLIE TAPE

TOEPASSEN BIJ:
 TAFTEX® EX-130

TAFTEX® IN-100

TAFTEX® EX-150

ALKREFLEX® Roof 1.7

TAFTEX® GF-140
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