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KANOMESEAL AL
Samenstelling
Een zelfklevende afdichtband op basis van
bitumen, elastomeren en harsen. Aan de
buitenzijde is deze band bekleed met een
geplastificeerd en glad aluminium.
Op de binnenzijde bevindt zich een
tussenfolie.
Toepassingsgebied:

Kenmerken
Dikte
Gewicht
Kleur
Verwerkingstemperatuur
Temperatuursbestendigheid

Het afdichten van voegen, goten, glazen
daken, tuinhuisjes, stalen constructies en
aansluitvoegen tussen wand en dak (al
dan niet in prefab). Kan op alle
ondergronden probleemloos aangebracht
worden.

Waarde
1,1
1,2
ALU
‐5 / +45
‐30 / +80

Eenheid
mm
kg/m²
°C
°C

Verwerking:
De verwerking van deze afdichtband gebeurt op een droge en zuivere ondergrond, vrij van
stof, vet en siliconen. De band koud aanbrengen, na het verwijderen van de tussenfolie.
Zorgvuldig gladstrijken met de hand (eventueel met een aandrukrol).
Vermijd luchtblaasjes.
Indien de ondergrond poreus is, is het aangewezen om een bitumenprimer aan te brengen.
Voordelen:
Waterdicht.
UV‐bestendig
Dampdichtheid
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Verpakking:
Rollen zijn individueel verpakt in een folie.
Standaard afmetingen:
 lengte: 10m
 breedte: 50 mm / 100 mm ‐ andere breedtes op aanvraag + minimale
hoeveelheden.
Breedte
50 mm*
75 mm*
100 mm*
150 mm*
300 mm*

Lengte
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m

# Rol/doos
12
12
6
6
4

# m²/doos
6,0 m²
9,0 m²
6,0 m²
9,0 m²
12,0 m²

# doos/pallet
100
70
100
70
50

# rol/pallet
1200
840
600
420
200

# m²/pallet
600,0 m²
630,0 m²
600,0 m²
630,0 m²
600,0 m²

* : Minimale afnamehoeveelheid.

Naar ons beste weten is de informatie in deze brochure waar en nauwkeurig op datum van uitgifte, maar kan deze onderhevig zijn aan
veranderingen zonder voorafgaande verwittiging. Contacteer KANOMECO voor details en advies.
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