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Product Datablad

Productomschrijving
Coroplast AWX celband® is het een zeer hoogwaardig PE beglazingsband, met een unieke UV vernettende acrylaat lijmlaag.
Coroplast AWX® heeft geen afdekfolie, kleeft direct van de rol en dus weinig afval. Ideaal voor het snel correct plaatsen van glas.
Plakt altijd en is ook bij vocht goed te corrigeren!
Corplast AWX® onderscheid zich door:
Geen afdekfolie – Kleeft direct van de rol, dus snel werken zonder afval.
Kleeft zelfs op vochtige en bedampte ondergronden.
Corrigeerbaar na aanbrengen.
Levering op haspel of schijven in handige hersluitbare kartonnen verpakking.
Schijven zijn makkelijk van elkaar te halen.
Toepassing
Coroplast AWX® wordt voornamelijk ingezet als sluitband bij beglazing in houten kozijnen.
Daarnaast wordt Coroplast AWX® ook toegpast als afstandhouder, afdchten, isoleren, beschermen en absorberen van schokken.
Technische gegevens
Drager
Belijming
Soortelijk gewicht
Rek bij breuk
Kracht bij breuk N/25mm
Kleefkracht op staal* N/25mm
Kleur
Temperatuurbestendig
Breedte*
Dikte

PE schuim
UV Acrylaat
35 kg/m³
180%
55
10
Grijs en wit
- 40°C tot + 80°
9 mm (andere maten ook leverbaar)
2, 3 en 4 mm

* naar A.F.E.R.A. 5001

Coroplast AWX® celband
9x2
9x3
9x4

rollengte
25 meter
25 meter
20 meter

inhoud pakje
250 meter
250 meter
200 meter

Coroplast AWX® celband
9x3
9x4

haspellengte
600 meter
450 meter

inhoud doos
1 haspel
1 haspel

inhoud doos
1250 meter
1250 meter
1000 meter

Onze productinformatie is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen
enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij raden altijd aan om een test te verrichten voordat het produkt wordt
gebruikt.

