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Fugendichtband Contact  

Gecomprimeerd afdichtingsband van geïmpregneerd 
schuimrubber voor het afdichten van aansluitvoegen 
 

 

 
 
Voorgecomprimeerde afdichtingsband voor het afdichten van aansluitvoegen in Alsecco gevelsystemen, bijvoorbeeld bij 
vensterbanken, daken, kozijnen etc. 
 

 

• Te belasten conform groep BG 1 volgens DIN 18542 
• Dampdoorlatend 
• Winddicht 
• Opnieuw te comprimeren, flexibel en zelfklevend 
• Regendicht bij juiste toepassing 
• Bestand tegen weersinvloeden en UV-licht 
• Volledig geïmpregneerd 
 
 
 
Bouwstofklasse 
 

B1 volgens DIN 4102 
(tussen massieve minerale bouwdelen) 
 

Temperaturen 
 

-4 °C en +100 °C 

Waterdampdiffusieweerstand µ ≤100 
 

Dimensie 
 

Type: Voegbreedte in mm: Minimale voegdiepte in mm: 

 15/ 2-6 2 - 6 15 
 15/ 3-9 3 - 9 15 
 15/ 5-12 5 - 12 15 
 25/ 6-18 6 - 18 25 

 
Slagregendicht 
 

 
600 Pa volgens DIN 18542 bij een maximale toegestane voegbreedte 

Bestand tegen weersinvloeden 
 

Voldoet aan de eisen van DIN 18542 

Dichtheid tegen lucht a < 0,1 m3 /[hm(daPa)2/3] volgens DIN 18542 
 

Materiaal Polyurethaan-schuimrubber 
 

 

 

 

Toepassing 

Producteigenschappen 

Technische gegevens 
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Voorbehandeling ondergrond 
 

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die 
de hechting verminderen. 
 

Verwerking 
 

Aanbrengen kan voor,  tijdens of na het verlijmen van de isolatieplaten. 
Voor het op lengte maken van de band per opgemeten meter 2 cm extra nemen. 
Het afdichtingsband met de vereiste lengte op de schone ondergrond plakken en de 
isolatieplaten stotend aanbrengen. 
De uiteinden van het band bevestigen met een stompe kant. 
Met terugsteltijden hoeft geen rekening te worden gehouden. 
Het type afdichtband moet zijn afgestemd op de maximale voegbreedte. 
Nog aan te brengen pleisterwerk mag niet aan het bouwdeel hechten om zo een 
vrije beweging van het voegenband mogelijk te maken. 
 

Verwerkingsomstandigheden 
 

De optimale temperatuur tijdens de verwerking ligt tussen de 8 °C en 25 °C. 
Het uitzetten van het band gaat bij hogere temperaturen sneller en bij 
lagere temperaturen langzamer. 
 

Let op! Rollen die deels zijn gebruikt is de kartonnen doos bewaren met een 
verzwaring op de rol om zo uitzetten te voorkomen. Speciale klemmen voor 
het voegafdichtingsband kunnen hierbij behulpzaam zijn. 

 
 

Droog, koel en tegen zonlicht en vocht beschermen. 
Bij 1 °C tot 20 °C minimaal 12 maanden houdbaar. 
 
 

Kleur 
 

Antraciet grijs 
 

Verpakking 15/2-6 per rol 18,0 m / 5 rollen per doos  
15/3-9 per rol 12,0 m / 5 rollen per doos 
15/5-12 per rol 9,0 m / 5 rollen per doos   
25/6-18 per rol 5,6 m / 3 rollen per doos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwerkingsgegevens 

Opslag 

Te leveren in 
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Veiligheidsvoorschriften 
 

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. 
Voor actuele informatie raadpleeg het meest actuele veiligheidsinformatieblad. 
 

Transport Het product is geen gevarengoed. 
 

Afval Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving. 
 

EU-grenswaarde VOS 
 

n.v.t. 
 

Technisch advies Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen 
niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden 
behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht 
advies aan. Wij adviseren u graag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALSECCO NEDERLAND 
Koperslager 2 
NL-3861 SJ  Nijkerk 
Tel. +31 (0)33-2475000 
Fax. +31 (0)33-2451833 
www.alsecco.nl  
info@alsecco.nl  

Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de techniek en onze ervaring. Gezien de grote 
verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische 
Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de verantwoordelijkheid om onze 
materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke 
omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar 
geldigheid. 
Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun 
oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in uw 
regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren. 

 

Aanvullende gegevens 

http://www.alsecco.nl/
mailto:info@alsecco.nl

