Technische datasheet
Zwaluw® Alu & Loodband
Zelfklevende gemodificeerde bitumineuze afdichtingstape
Technische specificaties
Application Temperature

+0°C till +35°C

Density

1,4 g/m2

Frost Resistance during
transportation

Till -15°C

Temperature Resistance

-40°C till +80°C

Tensile strenght (DIN 53857)

Product omschrijving

N/mm2

Thickness

Zwaluw Alu- en Loodband is een sterk zelfklevende afdichtingstape van
een gemodificeerde bitumenlaag, met een bovenlaag uit sterk,
weerbestendig aluminiumfolie of loodkleurig polyesterfolie, voorzien van
een siliconenfolie met een gemakkelijk te verwijderen polyethyleentape
met hoge dichtheid aan de hechtzijde.

4,00 MPa
Total thickness:
1,4
mmThickness
polyester
aluminum foil:
35micron
Thickness
lacquer coating:
2 micron
Thickness
bitumen: 1,365
mmThickness
release paper:
0,025 mm

Voordelen

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

•

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw Alu &
Loodband gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn
en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Een hechtproef voor gebruik
wordt aanbevolen. Grondig reinigen met behulp van een Zwaluw
Cleaner en twee doeken. Poreuze oppervlakken voorstrijken met
Zwaluw B&B Primer Universal of Zwaluw B&B Spray Primer Universal.
Neem contact op met Den Braven voor een goed advies.

Beschilderbaar

Applicaties
Zwaluw Alu- en Loodband kan worden gebruikt voor het afplakken van
goten, uitbouwramen, tussen muren en uitbouwen. Zwaluw Alu- &
Loodband hecht meteen aan tal van ondergronden. Kan gemakkelijk in
de gewenste vorm worden aangebracht. De folie is goed
waterbestendig en heeft een hoge scheurweerstand.

Reinig het oppervlak grondig met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS
7.82). Voorstrijken indien nodig. Zie de primer adviestabel TB 02-95.

Schoonmaken
Oppervlakken, materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met
behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Kleuren
•

Aluminium

•

Loodkleurig

Houdbaarheid
Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw.
Houdbaarheid van Zwaluw Alu & Loodband is 24 maanden indien
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bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Gezondheid & veiligheid
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor
gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via
de Den Braven websites.

Waarborg & garantie
Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de
houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven Sealants B.V. (‘Den Braven’). Het document (en de daarin vervatte vinding(en))
mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van
indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet
beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen
aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van
dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen
invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en
betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
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