ARDEX BM-T 10
Lasband
Aaneenlasband voor afdichtingsmaatregelen in het systeem
met ARDEX BM koude zelfklevende baan (KSK)
Afdichten van langs- en dwarsstootvoegen onder de koude
zelfklevende baan en van gecompliceerde details, zoals
buisdoorvoeren, vloerinlaten, randen, hoeken enz.
Aan beide zijden sterk zelfklevend ook bij lage temperaturen
Onmiddellijk water- en slagregendicht
Scheuroverbruggend
Schone en eenvoudige verwerking

Fabrikant met gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsyste
em volgens DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
D-58430 Witten · Postbus 6120
Tel.: + 49 (0) 23 02 /664-0
Fax: + 49 (0) 23 02 /664-299
kundendienst @ ardex.de
www.ardex.nl

ARDEX BM-T 10
Lasbandband
Toepassing:

Opmerking:

Voor afdichtingsmaatregelen in het systeem
met ARDEX BM koude zelfklevende baan (KSK).
Afdichten van langs- en dwarsstootvoegen onder de
koude zelfklevende baan, overgangen wand-vloer, binnen- en buitenhoeken, randen, hollijsten en gecompliceerde details, zoals buisdoorvoeren, vloerinlaten enz.

Verwerkingstemperatuur van – 5 °C tot +30 °C.
ARDEX BM -T10 moet rechtop getransporteerd en opgeslagen worden. Tot aan de verwerking moet de dichtband
tegen druk, zonlicht, vorst, warmte en vocht beschermd
worden.
Bij zomerse temperaturen tot aan de verwerking opslaan
in koele ruimtes. Bij lage temperaturen opslaan op de
juiste temperatuur.

ARDEX BM -T10 is een aan beide zijden sterk zelfklevende, elastische dichtingsband van elastomeerbitumenrubber (identiek aan het materiaal van de
koude zelfklevende baan ARDEX BM).

Voorbereiding van de ondergrond:
De instructies in het technisch informatieblad voor
ARDEX BM koude zelfklevende baan (KSK) moeten
in acht worden genomen.

Verwerking:
ARDEX BM -T10 lasband onmiddellijk vóór de verwerking opslaan bij ruimtetemperatuur (ca. +20 °C).
Zowel een te koele als een te warme opslag hebben
een ongunstig effect op de verwerkingseigenschappen
van de dichtbaan.
De aaneenlasband op een ondergrond van planken
met een scherp mes op de vereiste grootte resp.
lengte snijden en weer oprollen. De aaneenlasband
wordt terwijl het beschermpapier er tegelijkertijd
wordt afgetrokken, over het volledige oppervlak met
de ondergrond verlijmd.
Op muren verticaal van boven naar beneden aanbrengen. Daarbij moeten de volgende stappen worden
aangehouden:
– Beschermpapier langzaam en gelijkmatig eraf
trekken en oprollen.
– Dichtfolie met de klevende kant op de ondergrond
leggen en het beschermpapier verder eraf trekken.
– ln dezelfde werkstap met b.v. een borstel of een
doek vanuit het midden aandrukken, zodat vouwen
en luchtbellen tussen ondergrond en folie vermeden
worden en opdat een goede onmiddellijke hechting
wordt bereikt.
Daarna krachtig aandrukken b.v. met een rubberrol.
De verdere afdichting met ARDEX BM koude zelfklevende baan kan onmiddellijk na het aanbrengen van de
aaneenlasband gebeuren. Eerst het beschermfolie eraf
trekken.
Instructies in het technisch informatieblad voor
ARDEX BM in acht nemen.

Technische gegevens
volgens ARDEX- kwaliteitsnorm:
Breedte:

ca. 10 cm

Dikte:
Gewicht:
Verwerkingstemperatuur:
Temperatuurbestendigheid
(DIN 52123):
Scheuroverbrugging
(E DIN 28052- 6):
Koudbuigproef
(DIN 52123, 12):
Brandgedrag
(DIN 4102):
Kenmerking
volgens GefStoffV:
Verpakking:

ca. 1 mm
ca. 1 kg /m 2

Opslag:

– 5 °C tot +30 °C

+70 °C
5 mm
– 30 °C
materiaalklasse B 2
geen
rollen, 10 cm breed,
rollengte 20 m
rechtop staand, koel,
beschermd tegen licht.
Kan in droge ruimtes
ca. 12 maanden in de originele
verpakking worden opgeslagen.

Wij bieden de garantie voor de foutloze kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsaanbevelingen zijn gebaseerd op proeven en praktische ervaringen; ze kunnen echter
slechts algemene aanwijzingen zonder eigenschapsgarantie zijn, aangezien wij geen invloed
hebben op de voorwaarden op de bouwwerf en de uitvoering van de werkzaamheden.
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