Rectitape

®

Rectitape® en Rectitape® 30 cm, speciaal ontwikkeld voor het winddicht
afkleven van de naden en hoekaansluitingen tussen Recticel isolatieplaten,
zijn enkelzijdige grijze verstevigde polyethyleen kleefbanden zonder liner,
uiterst geschikt voor buitentoepassingen.

Toepassingen
Geschikt voor gebruik met Eurowall®, Eurowall® 21, Eurowall® Xentro®, L-Ments®, Powerroof®, Powerroof® Max,
Powerwall®,...

Product
Eigenschap

Waarde

Eenheid

Lengte

25

m

Breedte Rectitape®

5

cm

Breedte Rectitape® 30 cm

30

cm

Dikte

0,14

mm

Afmetingen

Producteigenschap
Kleeflaag

Acryl dispersie

Draagvlak

polyethyleen film

Hoofdkenmerken
Eigenschap

Norm

Waarde

Eenheid

6

maanden

20

N/25mm

Temperatuurbereik

-40 tot +80

°C

Aanbevolen aanbrengtemperatuur

>5

°C

UV resistentie (gematigd EU klimaat)
Schilsterkte op staal

DIN EN1939

EN-code

Overig / Diversen
Hoe te
gebruiken?

Aanbrengen op een schoon, droog en vetvrij oppervlak bij een aanbevolen aanbrengtemperatuur > 5 °
C. Voldoende druk moet worden uitgeoefend om volledige aankleving te waarborgen.

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische
specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en
behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of
vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de
gebruiker.
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Rectitape

®

Handling /
Maintenance
Opslag

Kleefbanden moeten worden bewaard bij kamertemperatuur bij een normale luchtvochtigheid
(50-70%). De opslagstabiliteit is een jaar na levering.

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische
specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en
behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of
vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de
gebruiker.
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