OMSCHRIJVING

Speciaal ontwikkeld voor de bevestiging van Ki-Kern® Gevelbekledingsplaten.
Altijd in combinatie met Ki-Kern Tape, Ki-Kern Cleaner en Ki-Kern Primer toepassen; immers
deze producten zijn op elkaar afgestemd en getest .
Ki-Kern Tape is een dubbelzijdige zelfklevende witte band met zeer hoge kleefkracht zelfs op
materialen met zeer lage oppervlaktespanning. Ki-Kern Tape wordt beschermd door een wit
supergekalandreerd papier.
Ki-Kern Tape wordt aanbevolen voor aanvangshechting van Ki-Kern Gevelbekledingsplaten in
combinatie met de Ki-Kern Primer en Ki-Kern Lijm-Kit High Tack 600 eventueel aangevuld met KiKern Cleaner.

ONDERGROND
•
•
•
•

De ondergrond moet vast zijn (verwijder de delen die kunnen loskomen).
De ruwe plekken en de ongelijkheden moeten minimaal zijn.
Bij het aanbrengen van de tape moet de ondergrond DROOG-, VET- en STOFVRIJ zijn.
In geval van ontvetten met alcohol, moet men er zich van verzekeren dat de ondergrond
droog is, alvorens de tape aan te brengen.

OPSLAG
2 jaar, indien droog bewaard bij temperatuur tussen 15 en 25°C .

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Ki-Kern Tape dikte 3.2 mm
Pellen op 180° - 30 min. (N/25 mm) op
roestvrij staal
Cohesietest op roestvrij staal 1 kg – 25 mm x
25 mm
Rekbaarheid
Rek tot breuk
Drukweerstand bij 10% (ISO 844)
Dichtheid
Temperatuurbestendigheid
Minimale toepassingstemperatuur
Zone toepassingstemperatuur
Bestand tegen water, detergenten, alcohol

>25N/25 mm
> 50 uren (FTM 8)
MD 25N/15mm
CD 20N/15 mm (DIN 53455)
MD 250%
Cd 150% (DIN 53455)
22 kPa
± 64 kg/m³
+ 10°C
+ 40°C à + 60°C

BELANGRIJK
Bij toepassingen van het Ki-Kern lijmsysteem in projecten en/of in gebieden waarbij het Ki-Kern
lijmsysteem boven de 10 meter hoogte wordt toegepast, adviseren wij u professionele
applicatiebedrijf hierin te betrekken.

Op advies van VROM adviseren wij u dringend de bevestigde platen naast het lijmsysteem met
minimaal 2 bevestigingspunten te monteren.
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De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste laboratoriumgegevens samengesteld.
Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden, zorg daarom dat u altijd de
beschikking heeft over de laatste uitgave van deze factsheet. Er wordt geen aanspraak gemaakt op
volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekerd dat het product geschikt is
voor deze specifieke toepassing. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

