KA 5310 BAND
KA 5310 band is een gemodificeerd butylrubber zelfklevende afdichtingstape met
VPB rugzijde. Zeer hoge initiële hechting.

Beschrijving
Beschrijving

Samenstelling

Toepassing

Hoogwaardige, zelfklevende en koud vulkaniserende afdichtingstape.
Een VPB rugzijde en een sterke, zelfhechtende butylrubber-kleeflaag.
De tape vormt direct een solide, waterdichte en luchtdichte verbinding,
die in de loop der tijd steeds hechter wordt. Uitstekend weerbestendig
en, indien goed aangebracht, ondoordringbaar voor wind, regen en
sneeuw. De KA 5310 band is UV-bestendig.
De kleeflaag is opgebouwd uit een dikke, elastische, gemodificeerd
butylrubber-kleeflaag, gelamineerd met een 0,06 mm dikke VPB folie
en afgeschermd met siliconen (LDPE) folie.
Luchtkanaalafdichting voor binnen en buiten. Uitstekend
weerbestendig. Tevens geschikt voor het afdichten van naden en
scheuren in dakgoten, buiten, lichtkoepels, etc. Kan zonder
gereedschap worden aangebracht en kan zonder meer worden
overgeverfd. Daar de kleeflaag van deze tape geen bitumen product is,
maar een speciaal voor dit doel ontwikkeld rubber, is het mogelijk dit
product te gebruiken bij koude weersomstandigheden. Men moet de
tape goed aandrukken en gladstrijken. Hecht goed op metaal, beton,
steen, plastic, hout, etc.

Verwerkingsvoorschriften
Ondergrond:
Verwerkingstemperatuur:
Temperatuurbereik:

De ondergrond dient droog, schoon en vrij van losse delen te zijn. De
geringste hoeveelheid vocht zal de hechting ernstig beïnvloeden.
+ 5˚C ~ + 30˚C.
- 20˚C ~ + 70˚C.

Technische gegevens
Dikte:
Rugzijde:
Hechting:
Verhardingstijd:
Dichtheid:
Schuifsterkte:
Watervastheid:
Vaste stoffen:
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1,4 mm (± 3%).
VPB.
2,0 kg / cm.
Max. 24 uur.
1,0 (standaard testmethoden).
0 mm bij 80˚C (ASTM D-3654).
Uitstekend.
100%.
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Handelsinformatie
Verpakking:
Shelf life / opslag:

rollen van 15 mtr. Maximale breedte 1000 mm.
max. 2 jaar, droog, in gesloten verpakking (tussen 5˚ ~ 35˚C).

Leverancier:

KA Solutions BV
Van Heemstraweg 23
6657 KD BOVEN LEEUWEN
Tel: 0487 – 50 23 17
info@ka-solutions.nl
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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