
Technische informatie 058

Capatect Fugendichtband
Typ Flex 058
Eenzijdig zelfklevende, gecomprimeerde dichtingsband in
geïmpregneerd zacht polyurethaanschuim

Materiaal

Voorgecomprimeerd voegdichtingsband om aansluitingen aan aangrenzende bouwdelen binnen de
Capatect gevelsystemen slagregendicht te maken, bijv. aan vensterbanken, daken, dakranden en
dakoversteken enz.

Toepassing

■ belastigingsgroep BG 1 conform  DIN 18542
■ diffusieopen
■ hercomprimeerbaar, flexibel en zelfklevend
■ slagregendicht binnen het gedefïniëerde toepassingsgebied
■ weers- en UV-bestendig
■ vol geïmpregneerd

Eigenschappen

antracietKleur

Droog, koel, beschermd tegen zonnenstralen en vocht.
Bij +1 °C tot +20 °C min. 12 maanden houdbaar.

Opslag

■ Soortelijke massa:Soortelijke
massaSoortelijke massa

Slagregendichtheid: ≥ 600 Pa conform DIN 18542
bij maximaal toegelaten voegbreedte
Voegdoorlatingscoëfficiënt : a < 0,1 m3/[hm(daPa)n]
conform DIN EN 12114

■ Diffusieweerstandsfactor µ (H2O): ≤ 100
■ Temperatuurbestendigheid:
TemperatuurbestendigheidTempera
tuurbestendigheid

-30 tot +90 °C
weersbestendigheid:
BG1 conform DIN 18542

■ Consistentie: Zacht polyurethaanschuim

Technische eigenschappen

058/01-04Product-nr.

Prod.-Nr. Type breedte/voegen
in mm 

min. voegdiepte
in mm 

058/01 Flex 15/2-6 2-6 15

058/02 Flex 15/3-9 3-9 15

058/03 Flex 15/5-12 5-12 15

058/04 Flex 25/6-18 6-18 25

verpakkingseenheden: zei actueel productprogramma

Leveringsprogramma
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Verwerking

Alle ondergronden (voegflanken) moeten draagkrachtig, effen, droog en vrij van substanties die de
hechting kunnen verminderen (bijv. olie, vet, losse deeltjes) zijn.

Voorbereiding van de ondergrond

1,0 m/m
afhankelijk van de plaatselijke situatie van de inbouwplaats. Exact verbruik door proef op de werf.

Verbruik

Optimale verwerkingstemperaturen liggen tussen +8 °C en +25 °C. De expansie gebeurt bij hogere
temperaturen sneller en bij lagere temperaturen langzamer.

Verwerkingsomstandigheden

De band wordt tijdens het verlijmen van de isolatieplaten geplaatst.Montage

Bij het afwikkelen van het band, min. 2 cm per meter gemeten lengte bijgeven. Bij vertikale voegen van
beneden beginnen.

Om te vermijden dat het voegdichtingsband over de voorkant van de voegflank uitpuilt, moet de band
bij voorkeur lichtjes naar achteren ingebouwd worden.

De voegband in de juiste lengte op de zuivere ondergrond plakken en de isolatieplaten krachtig
ertegen aandrukken. Bandeinden altijd stomp drukken.

Met lengtcontractie moet geen rekening gehouen worden.

Het type dichtband aan de voegbreedte en de te verwachten beweging aanpassen. 

De pleisterlaag ontkoppelen van het aansluitende bouwdeel d.m.v. een snede met mes, om een
ongestoorde beweging van de voegdichtingsband mogelijk te maken.

Opgelet: rollen in geopende verpakking met gewicht belasten om telescopisch opengaan van de rol te
vermijden.

Verwijzingen

Kan met het gewone huisvuil meegegeven worden.Afval
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