
Perfecte 
isolatie verdient
de perfecte tape



Isoleer nóg
beter met
Rectitape®

Wie bouwt of renoveert, wil natuurlijk  
meteen perfect isoleren. Met de 
zelfklevende Rectitape® isolatietape
wordt elke woning, zoals een bijna energie-
neutraal gebouw of een passiefhuis, nog 
beter beschermd tegen invloeden van 
buitenaf. 

Verhoog het rendement van uw isolatie

Wilt u heel wat energie besparen? Kies dan niet alleen
de beste isolatie, maar ook een perfecte afwerking met
Rectitape®. 



• garandeert een perfect water- en winddichte 
 afsluiting van de hoeken en naden van de 
 Recticel® isolatieplaten onderling 
• heel goede hechting voor een duurzame oplossing
• zonder liner, dus minder afval
• eenvoudig aan te brengen
• vangt perfect wisselende temperaturen en
 vochtigheid op
• blijvende kleefkracht
• scheurt niet

Voordelen Rectitape® isolatietape

Deze kleefband werd speciaal ontwikkeld voor het water- 
en winddicht afplakken van de hoeken en naden van de
Recticel® isolatiepanelen. Zo vormt u een doorlopend 
isolatieschild en vermijdt u dat er warmte ontsnapt door 
naden en kieren.

Rectitape® isolatietape van 
5 cm breed wordt gebruikt 
voor het afplakken van de 
naden, terwijl Rectitape®  
isolatietape van 30 cm  
gebruikt wordt voor het 
afplakken van de hoeken.

Geen twijfel mogelijk: Rectitape® isolatietape 
geeft uw isolatie het hoogst mogelijke rendement!

Gemakkelijk in gebruik

U kunt Rectitape® bijzonder makkelijk aanbrengen op de 
isolatiepanelen van Recticel Insulation. Aan de kleefzijde is 
geen liner voorzien, waardoor u snel kunt werken. Bovendien 
heeft u heel wat minder afval op de werf.

Rectitape® isolatietape scheurt niet en dankzij zijn blijvende 
kleefkracht komt de tape nooit meer los. Kortom, Rectitape®

is een must voor iedereen die niet houdt van half werk!

5 cm 30 cm
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• Rectitape® isolatietape is uitvoerig getest bij verschillende  

 temperaturen (-40 °C tot 80 °C) in combinatie met

 verschillende waarden van relatieve luchtvochtigheid.

Technische specificaties

Stap 1: maak de 
ondergrond proper, 
droog en stofvrij.

Stap 2: breng de Rectitape® aan 
met behulp van de aandruktool*.  
De aangewezen verwerkings- 
temperatuur is vanaf -10 °C. 
Druk goed aan op de ondergrond 
voor een perfecte hechting.  
* Vraag ernaar bij uw verdeler.

Plaatsing

Rectitape® isolatietape is verkrijgbaar bij de
verdelers van Recticel® isolatieplaten.
Bezoek www.recticelinsulation.nl voor een verdeler
in uw buurt.
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Rectitape® 5 cm Rectitape® 30 cm

Lengte 25 m per rol 25 m per rol

Breedte 5 cm 30 cm

Dikte 0,14 mm 0,14 mm

Verpakking 10 rollen per doos 1 rol per doos

NIEUW:
UV-bestendigheid 6 maanden 6 maanden
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