
Technische gegevens

Stof

Drager speciaal vlies van PP

Lijm watervaste SOLID-lijm

Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie 

Eigenschap Normering Waarde

Kleur lichtblauw

Beenlengte 50 mm / 50 mm / 90 mm

Blootgesteld aan weersinvloeden 6 maanden

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C

Opslag koel en droog

Toepassingsgebied

Aansluitband met 3 kleefbenen voor een luchtdichte verbinding van bodem- en plafondplaten met constructies van gelamineerd hout en houten
stijlwandconstructies. 
Door het derde kleefbeen dicht u in 1 stap ook de kopse kant van gelamineerde wanden af, en vermijdt u de negatieve invloed van luchtkieren in de
structuur van het (gelamineerde) hout zelf.

Leveringsvormen

GTIN Lengte Breedte Colli Verpakkingseenheid

16432 4026639164322 30 m 14 cm 2,65 kg 1 150

Voordelen

In slechts 1 stap zowel een luchtdichte hoekaansluiting als een barrière tegen de invloed van luchtkieren in de structuur van het (gelamineerde)
hout zelf

Eenvoudige prefabricage en montage dankzij het derde been

Permanent betrouwbare luchtdichte aansluiting

Het kleefbeen van 90 mm kan oneffenheden tussen drempel en betonplaat overbruggen

Kan 6 maanden aan de weersomstandigheden worden blootgesteld

Ondergronden

Maak de ondergrond voor het verkleven stofvrij met behulp van een bezem, stofvod of perslucht.
Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of
siliconen). Ondergronden moeten voldoende droog en dragend zijn. 

Een duurzame verlijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buitenbanen, andere damprem- en luchtdichtingsbanen (bijv. PE-, PA-, PP-,
aluminiumfolies) evenals onderdak- of wandbetimmeringsbanen (bijv. PP en PET).
Verlijmingen en aansluitingen zijn mogelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen of metaal (bijv. buizen, ramen enz.), harde
houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-onderdakplaten). 
Bij de verlijming van houtderivaat-onderdakplaten en op gladde minerale ondergronden is voorbehandeling met TESCON PRIMER RP vereist. Beton-
of pleisterondergronden mogen niet afzanden.

De beste resultaten voor een veilige constructie worden op kwalitatief hoogwaardige ondergronden bereikt. 
Er dient op eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd of de ondergrond geschikt is. Evt. zijn proefverlijmingen aan te bevelen. 
Bij niet-dragende ondergronden wordt voorbehandeling met TESCON PRIMER RP aanbevolen. 

Randvoorwaarden

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden. 
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen. 
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

TESCON
CROSSEAL Aansluitband voor de houtbouw met 3 kleefbenen

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee
gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie. 
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