KA 3000 BAND
Zelfklevende, sterke bitumen afdichtingstape. Uitstekende gasbarrière. Geeft een
zeker en blijvend vocht- en waterdicht effect. Eenvoudig aan te brengen. Geschikt
voor muur/raam-dichting in gebouwen en alle andere naden waar een water- en
dampdichte barrière noodzakelijk is. Beschikbaar in diverse diktes.

Beschrijving
Beschrijving

Samenstelling
Toepassing

KA 3000 band is een sterke afdichtingsband geschikt voor duurzame
afdichting van naden en kieren in betonconstructies. De rugzijde is een
uitzonderlijk sterk ‘kruislaminaat’ van PE-foliën. De uitgebalanceerde
mix van hoogwaardige rubbers en bitumen staat garant voor een
duurzame hechting op beton, steen, kunststof en metaal. De tape is
zeer soepel, scheurt niet en zorgt voor een water- en dampdichte
afsluiting. KA 3000 band hecht direct op KA primer. De KA 3000 band
is UV-bestendig.
Een mix van synthetische rubbers en bitumen aangebracht op een 100
mµ dik ‘kruislaminaat’ van PE-foliën.
Afdichting van betonnaden. Afdichting tussen (aluminium)kozijn en
muur. Water- en dampdichte afwerking tussen gevelelementen en de
draagconstructie. Uitstekend geschikt als secundaire afdichting.

Verwerkingsvoorschriften
Ondergrond:
Verwerking:

Verwerkingstemperatuur:
Temperatuurbereik:

De ondergrond dient droog, schoon en vrij van losse delen te zijn.
De primer voor gebruik goed roeren en met een kwast aanbrengen.
De tape direct na droging van de primer aanbrengen en goed
aandrukken.
> 4˚C.
- 20˚C ~ + 80˚C.

Technische gegevens
Dikte (totaal):
Dikte (PE):
Treksterkte:
Kleur achterzijde:
Indringing vocht:

1,4 mm.
0,1 mm.
4,5 kN/m.
donkergrijs.
0,3 gr / m² (24 uur / 1 bar).

Handelsinformatie
Verpakking:
Shelf life / opslag:
Artikelnummer:

KA Solutions B.V.

rollen van 10 mtr. Breedtes van 38 ~ 1000 mm.
max. 2 jaar, droog, in gesloten verpakking (tussen 5˚ ~ 35˚C).
15 01 00 (100 mm)
15 01 50 (150 mm)
15 02 00 (200 mm)
15 02 50 (250 mm)
15 03 00 (300 mm)
15 10 00 (1000 mm)
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Leverancier:

KA Solutions BV
Varkensmarkt 1
6659 BS WAMEL
Tel: 0487 – 50 23 17
Fax: 0487 – 50 26 10
Mail: info@ka-solutions.nl
Website: www.ka-solutions.nl

Alle getallen, aanbevelingen en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen zijn gebaseerd op uitvoerig onderzoek en onze ervaring en zijn zonder verbintenis. Ondanks het feit dat onze documentatie zeer
nauwkeurig is opgesteld, kunnen wij geen verantwoordelijk op ons nemen voor fouten, onjuistheden of printfouten. Wij behouden ons het recht voor het product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten.
Daar het ontwerp, de kwaliteit van de ondergrond en de condities tijdens applicatie buiten onze controle vallen, kan geen verantwoordelijkheid voor het uitgevoerde werk geaccepteerd worden op basis van
deze documentatie en het advies. Wij raden u daarom aan zelf testen ter plekke uit te voeren.
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