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7-6 dichtingsband

Driehoekige schuimband voor tussen dakpan en opgaand metselwerk

schuim van polyester 
   polyurethaan 

BPC TRIANGLE

hoogte kb lengte rollen (m) code
35 30 2 436199
65 30 1,5 436200

hoogte

kb

 �afdichting in polyurethaan schuim met open cellen, donker grijs
 �weerstand tegen zuren, basen en alkaliën, minder resistent aan koolwaterstoffen en aan oliën
 �zelfdovend (Feu FMVSS 302)
 �luchtdicht en stofvrij
 �geluidsdicht, schokwerend en thermisch isolerend
 �densiteit: 27 kg / m3

 �temperatuurbestendig van -40° tot +70°C, vanaf +5° in gebruik
 �technische fiche op aanvraag
 �andere afmetingen op aanvraag

Sterke, waterdichte reparatieband

butyl /aluminium

COBAND

breedte lengte rollen (m) aantal rollen karton (m) code
50 10 12 120 91700

100 10 8 80 91720
150 10 4 40 91750
200 10 4 40 91800
300 10 4 40 91850

aluminium
bovenzijde

rubber

SILICONEN beschermingsvel

 �COBAND bestaat uit aan één zijde een alumium folie van 0,02 mm en aan de andere zijde een zelfklevende 
butyllaag.
 �butyl-alu tape is samengesteld uit zelfklevende plastische en elastische butyl rubbermassa met een hoge 
kleefkracht, die is voorzien van een scheurvaste UV- en weersbestendige kunststof alumium toplaag. 
 �zeer hoge rekweerstand - permanente plasticiteit
 �toepassing zelfs bij koud weer, zonder speciaal gereedschap - bevat geen bitume, geen teer - tast het 
schilderwerk niet aan
 �onmiddellijk kleven zonder warmtebron in tegenstelling tot andere produkten op basis van bitume zorgt deze 
band voor onmiddellijke hechting
 �gebruikstemperaturen: stabiel op -30°C tot +100°C
 �uitstekende hechting op alle materialen: staal, glas, alu, zink, polyester, PVC, hout, beton, pleisterwerk, 
cement
 �COBAND opslagtijd 12 maanden, droog en koel bewaren
 �technische fiche op aanvraag
 �toepassing:

 � afdichting van naden d.m.v. overlappen in binnen en buiten toepassingen in de staalindustrie, container/
unitbouw, utiliteitsbouw, klimaat- en luchtbehandelingstechniek, woningbouw - verbindingsstroken:   
waterdichtheid zinken buizen en fittings, goten, afvoerbuizen, schoorsteenpannen, afdichting van ramen, 
koelkamers en ventilatiekanalen 


