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Batuband
ZELFKLEVENDE AFDICHTINGSBAND

VOORDELEN

- Gemakkelijk verwerkbaar, ook bij lage temperaturen

- Hoge kleefkracht

- Goede vervormbaarheid, blijvend flexibel

- Gemakkelijk verwerkbaar, ook bij lage temperaturen

- Hoge kleefkracht

- Goede vervormbaarheid, blijvend flexibel

PRODUCT 

Batuband is een zelfklevende 1,2 mm dikke, bitumineuze

afdichtingsband, voorzien van een aluminiumfolie. Het

oppervlak van de toegepaste aluminiumfolie heeft een

speciale behandeling ondergaan, is UV-bestendig en heeft

een goede mechanische duurzaamheid. De massa bestaat

uit elastomeerbitumen en hoogwaardige kleefharsen, die

door een gesiliconiseerde folie beschermd wordt.

TOEPASSINGEN 

- Afdichten van dakvensters, dakkapellen, lichtkoepels en

lichtstraten.

- Bescherming van borstweringen, dakranden en

daktrimmen.

- Afdichtingen van dakdoorvoeren.

- Afdichten van naden tussen (prefab)elementen

- Waterdicht inbouwen van kozijnen in wandelelementen.

- Reparatie van loodslabben, dakgoten, regenpijpen en

bitumineuze dakbedekkingen.

EIGENSCHAPPEN 

- Goed bestand tegen regen, UV-straling,

buitentemperaturen en luchtverontreiniging.

- Gemakkelijk verwerkbaar (ook bij lagere temperaturen).

- Hoge kleefkracht.

- Goede vervormbaarheid, blijvend vormvast.

- Uitstekende hechting op bitumen.

- Goede hechting op metalen (zoals lood, aluminium,

koper, staal), op glas en op diverse kunststoffen.

VERWERKING 

Ondergrond: moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Roest en losse verf met staalborstel verwijderen. Metalen

ondergronden eerst ontvetten, bijvoorbeeld met Cleaner

14. Zeer ruwe ongelijkmatige oppervlakken afstrijken met

Elastoroof. Op poreuze ondergronden Batuband Primer

gebruiken. Respecteer de droogtijd zoals vermeld op de

verpakking..Verwerkingstemperatuur: van +5ºC tot +40ºC.

Bij lagere temperaturen kan de kleefmassa eventueel

voorzichtig met propaanbrander of föhn (hete lucht)

verwarmd worden. Daarbij moet men wel de juiste

veiligheidsvoorzorgen in acht nemen. 

Aanbrengen: De folie blijft glad als bij het afrollen gelijktijdig

de gesiliconiseerde folie wordt verwijderd. In dezelfde

handeling het band op de bestemde plaats plakken. Men kan

natuurlijk ook eerst de gewenste lengte afknippen en kort

voor het aanbrengen de releasefolie verwijderen. De

aanvangshechting is hoog; correctie is praktisch niet

mogelijk. Niet met te lange stukken werken. Bij

overlappingen een minimale breedte van 5 cm aanhouden.

Het gehele oppervlak goed aandrukken/aanwrijven met de

hand, een doek of een roller. Eventuele luchtblazen naar de

kant wegstrijken, probeer het insluiten van luchtblazen te

voorkomen.

OPMERKINGEN

In voegen zacht rondschuim aanbrengen. Het schuim dient

boven het oppervlak uit te steken. Batuband vervolgens

over de voeg heen plakken. Bij werking van de ondergrond

kan de band dan spanningsloos meebewegen. Batuband niet

inmetselen of in beton meestorten. Niet verwerken bij vorst

of regen. Niet toepassen in combinatie met

weekmakerhoudend PVC.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel, beschermd tegen directe zonnestraling en droog

opslaan in ongeopende en originele verpakking bij +5°C tot

+30°C. De rollen altijd staand op de snijkanten bewaren.

Hoewel de eigenschappen van de rollen lange tijd

onveranderd blijven, wordt geadviseerd om de rollen

binnen 12 maanden na productiedatum te verwerken.

 

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com
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Artikelcode EAN code Breedte (10m

rol lengte)

Verpakt per

30607995 4008373126323 5cm grijs 6
30607996 4008373126330 7,5cm grijs 4
30607997 4008373126347 10cm grijs 3
30607998 4008373126354 15cm grijs 2
NNB NNB 22,5cm grijs 1
30607999 4008373126361 30cm grijs 1
30608001 4008373126378 5cm

aluminium

6

30608002 4008373126385 7,5cm  

aluminium

4

30608003 4008373126392 10cm  

aluminium

3

30608004 4008373126408 15cm  

aluminium

2

NNB NNB 22,5cm  

aluminium

1

30608005 4008373126415 30cm  

aluminium

1

Technische kenmerken

Basisgrondstof massa met synthetisch rubber

gemodificeerd bitumen

UV-bestendigheid goed

Temperatuurbestendigheid -30°C tot ca. +80°C

Corrosiebestendigheid goed

Gewicht ca. 1,85 kg/m2

Totale dikte 1,2 mm

Dikte van de kleefmassa 0,9 mm

Dikte van de folie 0,3 mm

Verwekingspunt > 95ºC (DIN 52011)

Koude flexibiliteit < -40ºC (DIN 52123)

Kleefkracht op staal 38 N/mm2 (ISO 4624)

Rollengte 10 meter

Kleur Grijs of aluminium

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.

BOSTIK HOTLINE

Smart help   + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


