AQUA-BAND
Waterdichte zelfklevende afdichtingsband
beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrĳving
Waterdichte, zelfklevende tape op basis van zelfklevende
SBS rubbers voor het afdichten van naden en scheuren in
afvoerpĳpen, dakvensters, koepels, ... en het herstellen van goten,
dakbedekkingen en lekkages aan boot, caravan, ... De bovenzĳde
is extra beschermd met een UV-bestendige aluminiumfolie. Zo
beschermt de AQUA-BAND tegen alle weersinvloeden. Dankzĳ de
zelfklevende SBS bitumenlaag hecht AQUA-BAND uitstekend op
vrĳwel alle ondergronden. AQUA-BAND is éénvoudig te vormen
doordat het beschikt over een uitzonderlĳk elastisch vermogen en
probleemloos te snĳden en te knippen.

Toepassing
De toepassingsmogelĳkheden van AQUA-BAND zĳn vrĳwel onbeperkt. Te gebruiken voor het waterdicht maken
van naden en scheuren in afvoerpĳpen, dakrandprofielen, dakpannen, raamkozĳnen, dakkoepels, dakvensters, lichtkoepels, schoorstenen, goten bestaande uit allerhande materialen zoals lood, zink, aluminium, steen en beton. Ook
voor reparaties aan dakbedekkingen en lekkages aan auto, boot of caravan.

Voordelen
❱ Neemt eenvoudig alle vormen aan dankzĳ zĳn elastisch vermogen
❱ UV bestendig
❱ Hoge kleefkracht
❱ Eenvoudig te snĳden of te knippen
❱ Beschermt tegen alle weersomstandigheden

Hoeveel product heb ik nodig ?
Afhankelĳk van de toepassing

Handige weetjes?
•
•
•
•

AQUA-BAND 24 u op kamertemperatuur (± 20°C) brengen alvorens te verwerken.
Niet verwerken bĳ buiten- of ondergrondtemperatuur lager dan 5°C.
Beschikbaar in 2 kleuren: grĳs en aluminium.
Beschikbare afmetingen: LENGTE
BREEDTE
5m
5m
5m
10 m
10 m
10 m

7,5 cm
10 cm
15 cm
10 cm
15 cm
22,5 cm

(grĳs)
(grĳs en aluminium)
(grĳs)
(grĳs en aluminium)
(grĳs en aluminium)
(grĳs en aluminium)

Materiaal

Kleur

Inhoud

Dekking

Droogtĳd

Lagen

Overschilderbaar

Bitumen en
kleefband

Alu

x lopende meter
met een breedte
van x cm

Per lopende
meter

Geen

1

Nee

Grĳs

0116
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GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
• Maak de ondergrond droog en vrĳ van stof, roest of andere deeltjes
• Behandel poreuze oppervlakken eerst met de sneldrogende voorstrĳklaag
ROOFPRIMER (droogtĳd 3 u)

Hoe gebruik ik het product ?
• Snĳ of knip AQUA-BAND op lengte, verwĳder de beschermfolie en breng
AQUA-BAND aan. Druk stevig aan zodat AQUA-BAND de vorm van de
ondergrond aanneemt en strĳk eventuele vouwen weg met een doek.
Verwĳder bĳ lange stroken de beschermfolie in delen van ca. 40 cm.

Wil je meer info ?
Breedte

7,5cm
10cm
15cm
22,5cm

0116

Lengte

10m
5m

Beschikbare kleuren

ALU

GRĲS

Wĳ staan klaar voor al je vragen.
Geef ons snel een seintje via
België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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