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Butyl Afdichtingsband 
PE-butyl-afdichttape “Superflex” 
 
 

Productbeschrijving 
Butyl afdichtingsband is een zeer goed hechtende 
en uiterst rekbare PE-butyl-afdichttape met 
duurzame waterbestendigheid en zeer hoge 
verouderingsbestendigheid. De tape wordt 
gebruikt voor het lucht- en afdichting van 
aansluitdetails bij dak- en hoogbouw 
overeenkomstig DIN 4108-7. En is uitstekend te 
gebruiken voor het luchtdicht maken van 
doorvoeren. 
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Technische gegevens 
 

Verpakking 
 

 Afdichten van aansluiting details bij dak- en 
hoogbouw overeenkomstig DIN 4108-7. 

 Afdichten van hoeken en randen. 
 Afdichten van aansluitingen die een enorme 

flexibiliteit van de tape vereisen. 
 Uitstekend te gebruiken voor het luchtdicht maken 

van doorvoeren. 

 Brandklasse E, overeenkomstig DIN EN 13 501-1. 
 Bouwmateriaalklasse B2, overeenkomstig    DIN 

4102, deel 1, sectie 7. 
 Zeer rekbaar. 
 Duurzaam waterbestendig. 
 Zeer hoge verouderingsbestendigheid. 
 Scheidingslaag met overlap aan beide zijden. 

 PE-folie; dikte ca. 0,02 mm 

 Butyl rubber lijm 
 Zeer goede kleefkracht 
 Zeer hoge aanvangshechting (tack) 

 Siliconenpapier 
 Voorzien van een splitliner 
 Is door de overlap aan beide zijden gemakkelijk te 

verwijderen. 

 Drager    Transparant 
 Butyl rubber lijm  Zwart 
 

 Gebruik bij +5 °C tot +40 °C 
 Droog en tegen uv-straling beschermd 

bewaren bij +5°C tot +25 °C. 
 Ondergronden moeten schoon, droog, 

stof- en vetvrij zijn. 
 Spanningsvrij aanbrengen, goed 

aandrukken. 
 Sterkere druk zorgt voor een betere 

hechting. 
 Niet mechanisch belastbaar. 
 Vanwege de mogelijke migratie van 

weekmakers en spanningscorrosie 
moet vooraf worden getest of Butyl 
afdichtingsband geschikt is voor plastic 
coatings. 

 Niet bestand tegen olie en organische 
oplosmiddelen (bijv. benzine). 

Totale dikte (DIN EN 1942)*   2,0 mm  
Treksterkte (DIN EN 14410)*      15 N/25 mm  
Breukrek (DIN EN 14410)  ≥ 300%  
Aftrekkracht (IPM 5023)**  ≥ 10 N/25 mm  
Temperatuurbereik    -30 tot +80°C 
bij een temperatuurstijging wordt het butyl rubber lijm 
zachter en kleveriger. 
Binnenkerndiameter          76,5 mm 
*overeenkomstig de desbetreffende DIN  
**bij 100 mm/min, 180°-aftrek 

Rollengte  10 m 
Breedte mm  50 
Rollen per doos  10 
Bestelcode  16012 
Afwijkende verpakkingseenheden op aanvraag mogelijk. 

Aanvullende technische gegevens over Vliestape op aanvraag. 
Wijzigingen in het kader van productontwikkeling worden door 
ons voorbehouden. 


