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Technische fiche

Productbeschrijving en Toepassing
DuPontTM Tyvek® Dubbelzijdige Kleefband wordt vervaardigd van oplosmiddelvrij, aangepast kleefmiddel op 
basis van acryl in waterachtige dispersie. De kleefband hecht zich goed vast op Tyvek® membranen en tal van 
andere ,aterialen, zoals niet-geweven PP, PE-folie, hout en metaal. DuPontTM Tyvek® Dubbelzijdige Kleefband 
presteert uitstekend in erg vochtige omstandigheden en kan gebruikt worden binnen een ruim tempera-tuur-
bereik. Het product is bijzonder geschickt voor de afdichting van membraanbanen, net zoals vorr de afdicht-
ing van membranen aan dak-, muur- en vloerverbindingen, rond leidingen en kabeldoorvoeropeningen. Het 
product kan ook gebruikt worden om membranen te herstellen met een daarvoor geschickte membraanlap. 
De DuPontTM Tyvek® Dubbelzijde Kleefband heeft een hoge initiële hechtingskracht en is zeer goed bestand 
tegen de tand des tijds, temperatuurschommelingen, vochtigheid en de meest gebruikte chemische stoffen.

Montage-Instructies en Opslag

Technische Gegevens

EIGENSCHAPPEN WAARDE
Stijlnaam 1310D
Draagvlak PES/PVA
Dikte ca. 150 µm
Beschermingspapier ca. 80 g/m2

Verwerkingstemperatuur > 0 °C (aanbevolen)
Temperatuurbereik -40 °C tot +80 °C (een kortstondige blootstelling 

aan 100 °C zal de kenmerken niet veranderen)

l  Gebruikers moeten nagaan of DuPontTM Tyvek® Dubbelzijdige Kleefband geschikt is voor het beoogde ge
    bruiksdoel.
l  De kleefband moet worden aangebracht op een droog, schoon oppervlak (geen stof, vet of oplosmiddel).
l  DuPontTM Tyvek® Dubbelzijdige Kleefband dient te worden afgesneden met een scherp precisiemes of 
    breekmes (een schaar is niet geschikt). Op het lemmet achtergebleven kleefmiddel kan vlot worden verwij-
    derd met white spirit of een gelijksoortig oplosmiddel, met inachtname van de nodige voorzorgsmaatre-
    gelen; 
l  De rollen moeten vlak worden bewaard in hun originele verpakking en in een schone en droge omgeving.
l  De bewaartemperatuur moet tussen de +10 °C en +30 °C liggen en de rollen mogen niet worden bloot-
   gesteld aan rechtstreeks zonlicht.

Deze informatie stemt overeen met onze huidige kennis over het onderwerp. Zij ver-
vangt evenwel niet de tests die u eventueel moet uitvoeren om voor uzelf de geschik-
theid van onze producten te bepalen indien u ze wil gebruiken voor andere doelein-
den dan diegene die hierin worden vermeld. Deze informatie kan worden bijgewerkt 
indien nieuwe kennis of ervaring wordt opgedaan. Aangezien we niet kunnen antici-
peren op alle mogelijke gebruiksomstandigheden, geeft DuPont geen enkele garan-
tie en aanvaardt het ook geen enkele aansprakelijkheid in verband met eender welk 
gebruik van deze informatie voor andere toepassingen dan diegene die hierin worden 
vermeld. Niets van deze publicatie mag worden beschouwd als een licentie of een aan-
beveling om eender welk octrooirecht te schenden. De veiligheidsinformatie over het 
product is op verzoek verkrijgbaar. Dit overzicht van productgegevens is een gedrukt 
document en is geldig zonder handtekening.
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