
De professionele oplossing

Bitumen Band Zelfklevend

Eigenschappen 
en toepassingen

  Bostik Bitumen Band Zelfklevend is 
een zelfklevend aluminiumkleurig of  
loodkleurig afdichtband in diverse  
afmetingen. 

  Bostik Bitumen Band Zelfklevend is 
bijzonder geschikt voor het goed en  
veilig afdichten van bijvoorbeeld  
voegen, dakgoten, dakbedekkingen enz. 
Tevens bijzonder geschikt voor  
glasroededaken zoals bij kweekkassen.    

  Bostik Bitumen Band Zelfklevend is 
tevens in een handige doseerbox  
verkrijgbaar. 

 Let op:
   Bostik Bitumen Band Zelfklevend heeft een zeer hoge kleefkracht. Positioneer het band daarom direct 

op de juiste plaats omdat verkeerd aanbrengen moeilijk of niet meer kan worden gecorrigeerd.    

Typische eigenschappen
    Bostik Bitumen Band Zelfklevend is een 1,5 mm dik zelfklevend bitumenband met een aluminium-, of 

loodkleurige afdekfolie. De folie is zeer buigzaam  en is daardoor bij uitstek geschikt voor moeilijk te  
repareren ondergronden.   

   Tevens is de folie voorzien van een UV beschermende coating. 

Ondergronden en verwerking
   De ondergrond dient schoon, vlak, vast, droog en draagkrachtig te zijn en vrij van stof, vet, olie, teer, pek, 

bekistingsolie, oude verflagen en anti-hechtlagen. Metalen ondergronden desnoods vooraf ontvetten. 
   Als hechtingsverbeteraar vooraf Bostik Bitumen Primer gebruiken en deze primer goed laten drogen.
    Tijdens het afrollen van Bostik Bitumen Band Zelfklevend  verwijdert men tevens het beschermende 

siliconenpapier en plakt men het band tegelijkertijd op de ondergrond. Met deze werkwijze ontstaan  
er geen vouwen of kreuken in het band.     

   Op kleine reparatieplekken kan men het band op de gewenste lengte afknippen (met een natgemaakte schaar). 
Verwijder het siliconenpapier in zijn geheel en plak het band op de  ondergrond. Met behulp van een doek of 
een roller drukt men het band goed aan. Eventuele ingesloten luchtbellen van het midden uit naar de zijkanten 
weg wrijven / rollen. Aansluitingen op een volgende baan Bostik Bitumen Band Zelfklevend steeds met een 
overlap van 2,5 cm aanbrengen.       

Verbruik
    1 meter band per strekkende meter ondergrond inclusief randen, hoeken en overlappingen. 

Verwerkingstemperatuur
   +5°C tot +45°C



Basismateriaal
    Afdichtband op basis van bitumen-gemodificeerd rubber. 

Technische Kenmerken
    Kleur: zwart met aluminium- of loodkleurige afdekfolie.  
    Uiterlijk kleeflaag: stevige kleverige massa in bandvorm 
    Geurbelasting: gering
    Soortelijke massa kleeflaag: ca.1,0 g/cm2

Reiniging
    Gereedschappen kunnen met terpentine worden gereinigd. 

Veiligheid
    Het product is volgens EG-richtlijnen / GevStoffV niet geclassificeerd. Bij het werken met chemische producten 

dient men de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Een veiligheidsblad is voor de professionele 
gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Opslag en houdbaarheid
     Bostik Bitumen Band Zelfklevend  dient men droog en vorstvrij op te slaan in ongeopende originele verpakking.     
    Bostik Bitumen Band Zelfklevend is in ongeopende originele verpakking en onder de juiste opslagcondities 

minimaal 12 maanden houdbaar.   

Milieu
     Bostik Bitumen Band Zelfklevend bevat géén oplosmiddelen.

Verpakking
    10 m x 7,5 cm alu Bostik-Artikelnummer: 500480-66 EAN-Nr.: 4010327504439
    10 m x 10 cm alu Bostik-Artikelnummer: 500481-66 EAN-Nr.: 4010327504453
    10 m x 15 cm alu Bostik-Artikelnummer: 500482-66 EAN-Nr.: 4010327504477
    1 m x 7,5 cm alu Bostik-Artikelnummer: 500485-66 EAN-Nr.: 4010327504576
    1 m x 10 cm alu Bostik-Artikelnummer: 500486-66 EAN-Nr.: 4010327504590
    10 m x 7,5 cm lood Bostik-Artikelnummer: 500483-66 EAN-Nr.: 4010327504491
    10 m x 10 cm lood Bostik-Artikelnummer: 500484-66 EAN-Nr.: 4010327504514
    Bostik Bitumen Band Zelfklevend 10 cm x 7,5m alu Bostik-Artikelnummer: 500492-66 EAN-Nr.: 4010327507379
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand 
van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele 
aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te 
passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking 
buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken.  
Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze leveranties zijn steeds van toepassing de algemene voorwaarden 
voor de leden van de Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten.
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