Foamtape
AFSTANDHOUDER EN FIXATIE BIJ GEVELVERLIJMING

VOORDELEN
- Hoge kleefkracht onder wisselende (weers)
omstandigheden.
- Speciaal voor gevelplaatverlijming

PRODUCT
Bostik FoamTape is een tweezijdig klevende schuimband
met aan één zijde een schutfolie, speciaal ontwikkeld als
onderdeel van het lijmsysteem van gevelplaten.
TOEPASSINGEN
Zorgt voor de eerste hechting aan de gevelplaat en
garandeert voldoende dikte van de lijmril.
VERWERKING
FoamTape wordt na het drogen van de primers uitsluitend
verticaal en ononderbroken op de draagconstructie
aangebracht. Houd voor de juiste plaats en lengte van de
tape rekening met de afmetingen van de draagstijlen, de
afmetingen van de panelen en de benodigde ruimte voor de
lijm. FoamTape stevig aandrukken en afsnijden met een
scherp mes. Na aanbrengen van de FoamTape de schutfolie
niet meteen verwijderen; pas nadat de lijm is aangebracht
(en de gevelplaten verlijmd kunnen worden) de schutfolie
verwijderen. Hierna dient de plaat binnen de
voorgeschreven tijdsduur na het aanbrengen van de lijm
geplaatst te worden. Voordat de plaat de FoamTape raakt is
correctie nog mogelijk. Gebruik voor het goed positioneren
van de gevelplaat eventueel afstandhouders, steunblokjes
of een horizontale stelregel. Gebruik eventueel een
glasklem om de grip te verbeteren. Is de plaat eenmaal goed
gepositioneerd, dan dient men de plaat ter plaatse van de
FoamTape licht wrijvend aan te drukken, waardoor de
FoamTape volledig wordt geraakt. De Foam tape mag
daarbij niet ingedrukt worden. Corrigeren is dan niet meer
mogelijk.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf +5°C tot +30°C.

OPSLAG EN STABILITEIT
Vorstvrij opslaan. Bewaren in niet-geopende verpakking
onder droge condities bij temperaturen van +5°C tot +30°C.
Houdbaarheid 12 maanden.
INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com
verkrijgbaar.

Technische kenmerken
Dikte

3 mm

Breedte

12 mm

Type schuim (foam)

fysisch vernet polyolefine

Soortelijke gewicht

ca. 60 kg/m3

Schutfolie

gesiliconiseerd papier (aan
bovenzijde bedrukt met Bostik
logo)

Drukspanning bij 10%

ca. 39 kPa

Verwerkingstemperatuur

vanaf +5°C tot +30°C

Afschuifsterkte

ca. 0,27 N/mm2

Treksterkte

ca. 0,27 N/mm2

Artikelnummer

30182771

EAN code

8713572030093

Kleur

zwart

Verpakking

25 m rol

verpakt per

20
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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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