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11-4 dichtingsband

Alu-tape

aluminium zilverkleurig

ALU-FOLIE TAPE T303

breedte (mm) lengte per rol (m) VE* code
50 45 24 1091001
75 45 16 1091002

100 45 12 1091003
*aantal rollen per karton

 �de Bostik Idenden T303 is een topproduct en onbetwiste marktleider in de wereld van de tapes in  
toepassing voor HVAC
 �hij beschermt de isolatiewaarden door de isolatie te vrijwaren van stof en schimmel
 �zeer geschikt voor gebruik ter hoogte van de voegen van aluminium gecacheerde isolatieplaten, op metaal, 
voor aluminium afwerkingsmantels van buisleidingen, luchtkanalen,...
 �bewaartijd: 12 maanden na productiedatum op een droge plaats (+10°C à 25°C)
 �plaatsingstempratuur: min -5°C - gebruikstempratuur: -10°C tot +90°C
 �uiterste treksterkte: ± 80N/25mm
 �kleur: zilver

Kleefzijde

breedte

dikte
zwarte zelfklevende 

schuimband PVC 30 zwart

MOUSSAVICQ ÉCO

breedte x dikte lengte rollen aantal rollen karton* code
10 x 3 25 ml 32 800 m 449700
15 x 3 25 ml 21 525 m 449702
20 x 3 25 ml 32 800 m 449703
25 x 3 25 ml 25 625 m 449704
30 x 3 25 ml 21 525 m 449705
35 x 3 25 ml 18 450 m 449706
40 x 3 25 ml 16 400 m 449707
10 x 5 12 ml 40 480 m 449730
15 x 5 12 ml 26 312 m 449732
20 x 5 12 ml 40 480 m 449733
25 x 5 12 ml 31 372 m 449734
30 x 5 12 ml 26 312 m 449735
35 x 5 12 ml 22 264 m 449736
40 x 5 12 ml 20 240 m 449737

* niet opsplitsbaar

 �MOUSSAVICQ ÉCO is een zelfklevende afdichting op rol in PVC 30 met alternerende cellen;  
zonder silicoonpapier te moeten verwijderen: snelle plaatsing én zonder afval.
 �densiteit: 100 / 125 kg / m3

 �gebruikstemperatuur: - 30° C tot + 60° C
 �technische fiche op aanvraag
 �andere afmetingen op aanvraag
 �toepassing:

 � zelfklevend, afdichtingscomponent tussen geprofileerde platen, voor het voegen van raamkozijnen, niet 
rekbaar bij plaatsing, uitstekende veroudering, zelfdovend, zeer grote soepelheid, uitstekend kunststof- 
geheugen waardoor hij naar 80 tot 85% kan terugkeren van zijn initiële dikte.

 � soepel, net, gebruiksgemak.

Zwarte zelfklevende PVC schuimband met alternerende cellen
gebruiksklaar zonder silicoonpapier - op rol


