Ardatape
DICHTBAND

VOORDELEN
- Flexibel
- Elastisch
- Eenvoudig te snijden en te vouwen
PRODUCT
Ardatape is een wapeningsband in combinatie met Ardatec
FlexDicht.
TOEPASSINGEN
Ardatape wordt gebruikt als kimversteviging in horizontaleen verticale hoekafdichtingen in ‘natte ruimten’. Ook te
gebruiken als wapeningsband bij dilatatievoegen.
VERWERKING
Ondergrond: De ondergrond moet vooral vast, schoon,
droog en vetvrij zijn.
Zuigende ondergronden voorbehandelen met Ardagrip
Classic. De voorstrijk dient droog te zijn voordat Ardatec
FlexDicht kan worden aangebracht.
Aanbrengen: Ardatec FlexDicht voldoende aanbrengen om
en goede hechting van de Ardatape te garanderen. Ardatape
op maat snijden en goed in de eerste laag Ardatec FlexDicht
aandrukken. Probeer vouwen/luchtbellen te voorkomen. Bij
wand/vloeraansluiting dient Ardatape minimaal 30 mm
boven het vloerniveau te worden aangebracht. Bij het
aanbrengen van de tweede laag Ardatec FlexDicht dient
minstens 10 mm over de rand van de Ardatape de Ardatec
FlexDicht te worden aangebracht. In de hoeken moeten de
verschillende banen Ardatape elkaar overlappen. Dit geldt
ook voor de verticale hoekverbindingen. Bij dilatatievoegen
wordt Ardatape in de vorm van lussen in de eerste laag
Ardatec FlexDicht geplaatst. Na droging wordt de lus met
een tweede laag Ardatec FlexDicht over gestreken.
OPSLAG EN STABILITEIT
Onbeperkt houdbaar onder droge en schone
omstandigheden.
INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com
verkrijgbaar.

Technische kenmerken
Samenstelling

polypropyleen non woven band

Soortelijk gewicht

ca. 79 g/m²

Breedte

150 mm

Verwerkingstemperatuur

boven 0ºC

Artikelnummer

30605582

EAN code

8713572030505

Kleur

-

Verpakking

rol 100m

Pallet

96
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de
documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor
om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling
vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze
verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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