Easy-Form®
universele uitrekbare tape
De universele uitrekbare Easy-Form®-tape is een product dat
vele toepassingsgebieden heeft. De waterdichtheid en de
uitrekbaarheid maken het product op vele gebieden onmisbaar.
De butyl-zijde garandeert een perfecte kleefkracht en door het
aftrekken van de aluminium-band kan het product gemakkelijk
en snel worden aangevormd. Bovendien is het stevig, snel
en gemakkelijk aan te brengen, zelfs op lastige zones, zoals
hoeken van vensterramen.

Productvoordelen

 Easy-Form® uitrekbare tape kan op verschillende manieren
worden toegepast (voor ventilatiedakdoorvoeren, overlapping
van onderdakfolies, dakgoot, ...)
 Gemakkelijk en snel aan te brengen
 Een stevig en nauwkeurig kleven in enkele stappen met slechts
één product
 Goede butyl-kleefkracht en duurzaam klevend

Toepassingsgebied

 Waterdichte afwerking rond de ventilatiedakdoorvoeren
(buizen, TV-antennes, kabels,enz.), binnen en buiten
 Overlapping van onderdakfolies en dakgoten afdichting rond
de hoeken van de dakvensters
 Easy-Form® heeft een uitgebreid toepassingsgebied en kan op
verschillende ondergronden/materialen worden aangebracht,
behalve op vochtig beton en poreus materiaal

Materiaal/Samenstelling

Aluminium coating met weersbestendige acryllaklaag en zelfklevende butyl-hechtlaag op versterkte polyesterdrager
Easy-Form® is binnen en buiten toepasbaar. Het product
garandeert het waterdicht afdichten rond buizen, hoeken van
dakramen en herstelling van scheuren in de onderdakfolie.
Productinstallatie:
 meet en snijd een stukje van de tape, in het midden
vouwen en een stukje van de achterkant aftrekken
 kleef het acryl-band op de gewenste ondergrond en trek dan
eerst het tweede deel eraf

Artikelnummer / Verpakking

KW 0060 (60 mm x 10 m) / 6 rollen per doos / 21 dozen
per pallet
KW 0090 (90 mm x 10 m) / 9 rollen per doos / 21 dozen
per pallet

TECHNISCHE PRESTATIES
Lijm
Ondergrond
Dikte
Kleur
Verwerkingstemperatuur
Temperatuurbestendigheid
Bewaartemperatuur
Bewaarperiode

butyl
aluminium (uitrekbaar tot 70%)
0,8 mm
zinkgrijs
van + 5°C tot + 40°C
van -40° tot +80°C
van -20°C tot + 30°C
max. 3 jaar na fabricatiedatum, verticaal opslaan
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