DuPont ™ Tyvek® Kleefband
Technische fiche

Productbeschrijving en Toepassing
Eénzijdige DuPontTM Tyvek® (HDPE) met een dikke laag aangepast acrylkleefmiddel op waterbasis en een
papieren afdekstrook. Uitstekende weerstand tegen de tijd, water, vocht, de weerselementen en chemische
stoffen. DuPontTM Tyvek® Kleefband kan gebruikt worden voor het afdichten van membraanbanen, maar is in
het bijzonder geschikt voor de afdichting rond doorvoeropeningen en voor het herstellen van schade aan alle
Tyvek® membranen en dampschermen.

Technische Gegevens
EIGENSCHAPPEN
Stijlnaam
Kleur
Dikte
Basisgewicht
Temperatuurbereik
Treksterkte
Brekverlenging
Aftrekkracht

WAARDE
2060B
wit
300 µm
220 g/m2
-40 °C to 100 °C
300 N/5cm
15 %
25 N/25mm
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Dit product is ontworpen voor de bouwsector.
DuPontTM Tyvek® Kleefband hecht zich meteen sterk vast en heeft een groot kleefvermogen op Tyvek® en
een ruime waaier van plastic materiaal (bv. nietgeweven stof, folie, enz.).
Gebruikers moeten nagaan of de DuPontTM Tyvek® Kleefband geschikt is voor de bedoelde ondergrond
(hechting, chemische compatibiliteit, vlekvorming, enz.).
Het is aanbevolen het product aan te brengen bij een temperatuur boven 0 °C. Doe dat op een droog en
schoon oppervlak (geen stof, vet, oplosmiddelen, ...).
De rollen moeten vlak worden bewaard in hun originele verpakking en in een schone en droge omgeving.
De bewaartemperatuur moet tussen de +10 °C en +30 °C liggen en de rollen mogen niet worden
blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht.
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Deze informatie stemt overeen met onze huidige kennis over het onderwerp. Zij vervangt evenwel niet de tests die u eventueel moet uitvoeren om voor uzelf de geschiktheid van onze producten te bepalen indien u ze wil gebruiken voor andere doeleinden dan diegene die hierin worden vermeld. Deze informatie kan worden bijgewerkt
indien nieuwe kennis of ervaring wordt opgedaan. Aangezien we niet kunnen anticiperen op alle mogelijke gebruiksomstandigheden, geeft DuPont geen enkele garantie en aanvaardt het ook geen enkele aansprakelijkheid in verband met eender welk
gebruik van deze informatie voor andere toepassingen dan diegene die hierin worden
vermeld. Niets van deze publicatie mag worden beschouwd als een licentie of een aanbeveling om eender welk octrooirecht te schenden. De veiligheidsinformatie over het
product is op verzoek verkrijgbaar. Dit overzicht van productgegevens is een gedrukt
document en is geldig zonder handtekening.
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