Plakaseal folie - vario
Productomschrijving

Plakaseal folie - vario is een speciale, zelfklevende folie
voor een duurzame en luchtdichte afdichting rond kozijnen
en gevelelementen. De waterdampdiffusieweerstand is
variabel, afhankelijk van de hoeveelheid vocht in de
omgeving, wat condensatie in de voeg voorkomt. De folie
is hét alternatief op afdichtingstapes zoals butyltape.
In één handeling kan de folie op het kozijn en op het
binnenspouwblad worden geplaatst. Plakaseal folie - vario
is voorzien van een aantal lijmlagen:
 Een rand van de folie is aan beide zijde voorzien van
een lijmlaag van 19 mm voor bevestiging op het kozijn
 De andere rand is voorzien van een brede lijmlaag van
respectievelijk 40 of 60 mm en een stucgaasstrook voor
opname in pleisterwerk
Dit maakt een perfecte hechting en aansluiting mogelijk,
ook op ondergronden zoals beton, hout en kalkzandsteen.

Voordelen

 Luchtdicht en een hoge slagregendichtheid (≤ 1.050 Pa)
 Snel en gemakkelijk te verwerken
 Verbeterde aansluiting in combinatie met pleisterwerk
dankzij het stucgaas, alsook door twee zelfklevende
stroken en een krachtige, zelfklevende oppervlak aan
de kant van het vlies
 Geen extra montagelijm en primer nodig
 Verdraagzaam met vrijwel alle ondergronden
 Optimale zelfklevende prestaties volledig opgebouwd
na 60 minuten
 Slechts één product voor binnen- en buitentoepassing

Besteltabel
bestelnr.

breedte
mm

rollengte
m

verpakking
m

632610

100

30

120

632614

140

30

60

Toepassingen

 Afdichten van kozijnaansluitingen in binnen en buiten
toepassingen
 Uitermate geschikt voor passief en luchtdicht bouwen

Technische gegevens







Materiaal
Kleur
Slagregendichtheid
Luchtdoorlatendheid
Temperatuurbestendigheid
Waterdampdiffusieweerstand
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UV-bestendigheid
Temperatuurbestendigheid
Verwerkingstemperatuur
Opslagtemperatuur
Opslagtijd

:
:
:
:
:

kunststof vliesfolie
wit
≤ 1.050 Pa
3
n
a≈0 m /[h.m.(daPa) ]
-40°C tot +80°C
μd-waarde varieert
van 0,20 m tot 5 m*
3 maanden
-40°C tot +80°C
+5°C tot +45°C
+1°C tot +20°C
1 jaar

Voor het afdichten van kozijnaansluitingen bieden wij
naast Plakaseal folie - vario tevens:

Butyltapes

* Bij berekening kan een vaste µd-waarde van 2,5 m worden verwacht

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.
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