
TECHNICEL®-RYWALIT
DICHTBAND
Speciale afdichtingstape van TPE-gecoat,
rekbaar en longitudinaal stabiel
polypropyleenvlies.
Permanent elastisch, leeftijdbestendig,
thermoplastisch elastomeer

TOEPASSINGSGEBIEDEN:
Voor  de  vorming  van  hoeken  en  de  over lappingen  van  voegen  in  Technicel-Rywal i t  contactafd icht ingen  volgens
toel icht ing  van  de  ZDB  (Duitse  bouwverenig ing) .  Voor  vocht igheidsklassen  0  tot  B0  volgens  ZDB-toel icht ing  en
A1 ,  A2,  B  en  C  volgens  abP.  Kan  worden  toegepast  voor  water inwerkingsklassen  W0-I  tot  W3-I  volgens  de
nieuwe  afdicht ingsnorm  DIN  18534  -  Afdicht ing  van  binnenruimten.

VOORBEREIDING  VAN  DE  ONDERGROND:
De  voorbereid ing  van  de  ondergrond  is  afhankel i jk  van  de  aard  en  de  toestand  van  de  ondergrond  en  het
gekozen  afd ichtsysteem.  Er  moet  een  geschikte  pr imer  worden  aangebracht ,  afhankel i jk  van  de  zuigende
eigenschappen  van  de  ondergrond  (z ie  gebruikstabel  technische  f iche  Technicel  Afdichtfo l ie  punt  3.3)  .

VERWERKING:
Zodra  de  pr imer  droog  is ,  kan  de  Technicel  d ichtband  geplaatst  worden,  daarbi j  wordt  een  strook  die  ca.  5  cm
voorbi j  de  dichtband  reikt ,  ingesmeerd  met  Rywal i t  afd ichtspecie  (Rywal i t  DS99  X,  Rywal i t  DS99  X  Turbo,  DS01
X  Turbo,  Lastodicht ,  Rywal i t  Polymer  E,…).  In  de  nog  verse  afd ichtspecie  de  dichtband  plaatsen,  d i t  zonder
vouwen,  nadien  goed  aandrukken.  Aanslu i tend  in  2  of  3  arbeidsgangen  de  gebruikte  afd ichtspecie,  a l ternat ief  de
Technicel  afd icht fo l ie ,  op  de  af  te  dichten  oppervlakte  aanbrengen.  Daarbi j  de  dichtband  vol ledig  inwerken  met
het  afd icht ingsmater iaal .

OPMERKINGEN  VOOR  VERVOLGWERKZAAMHEDEN:
Technicel-  Rywal i t  afd ichtband  is  s i l iconen-compat ibel ,  u i tb loeien  van  si l iconeol ie  zal  n iet  gebeuren  .
Oplosmiddelenvr i je l i jmen en coat ings kunnen rechtstreeks op de afd icht ingstape worden aangebracht .  Het wordt
aanbevolen  om  een  compat ib i l i te i tstest  u i t  te  voeren.
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DE  GEREEDSCHAPPEN  SCHOONMAKEN:
Gereedschap  en  vervui lde  delen  onmiddel l i jk  na  gebruik  met  water  rein igen.

VERWIJDERING:
Resterende  lege  verpakking  kan  via  erkende  verwerkers  worden  afgevoerd.

TECHNISCHE  GEGEVENS:
Technicel - Rywalit Dichtband
Kleur  rood  

Temperatuurbestendigheid:  min. / max. -30°C / + 90°C  

Fysische waarde (ca.) DIN Waarde Tolerantie

breedte: Intern 120 mm +/- 3 mm

dikte: Intern 0,60 mm +/- 0,1 mm

gewicht: Intern 231 g / m² +/- 75g / m²

lengte: Intern 50 Meter 0,0 m / +0,5m

Max. trekkracht langsrichting DIN EN ISO 527-3 125 N / 15mm 85 N /15 mm

Max. trekkracht dwasrichting DIN EN ISO 527-3 30 N / 15 mm 15 N / 15 mm

Rek tot breuk, langsrichting DIN EN ISO 527-3 72 % 50%

Rek tot breuk, dwarsrichting DIN EN ISO 527-3 252 % 200 %

Barstdruk Intern 2,0 bar 1,5 bar

    

Waterdoorlaatbaarheid  DIN EN 1928 (Version B) ≥ 1,5 bar

UV-bestendigheid: min.  DIN EN ISO 4892-3 ≥ 500 h

Equivalente luchtlaagdikte (sd)  DIN EN 1931 ≥ 16 m Toleranz >= 7.0m

Chemische resistentie:
Resistentie na 7 dagen bij
kamertemperatuur,
volgende chemicaliën

+ = resistent
0 = verzwakt
- = niet resistent

 

zoutzuur 3 % Intern +  

zwavelzuur 35% Intern +  

Citroenzuur 100g/l Intern +  

Melkzuur 5% Intern +  

Natriumhypochlorid 0,3g/l Intern +  

Zout water (20g/l zeezout/water) Intern +  

Kaliumhydroxide 3% / 20% Intern + / +  

Opslag/houdbaarheid:  Bewaar op kamertemperatuur en droog, bescherm tegen direct zonlicht, verwerking
binnen 24 maanden na datum van verzending  

 

Gecert i f iceerd  volgens  DIN  EN  ISO  9001 :  2008  Made  in  Europe

 Voldoet  aan  de  strenge  eisen  voor  c lassi f icat ie  volgens  EMICODE  emissieklasse  EC  1  PLUS  en  volgens  de  Franse  VOC-

regelgeving  A  +

De  bovenstaande  technische  gegevens  zi jn  typische  gemiddelde  met ingen.  De  technische  gegevens  en
eventuele  toepassingshints  worden  gegeven  op  basis  van  onze  prakt ische  ervar ing  en  voor  zover  wi j  weten,
maar  onthef fen  de  gebruiker  niet  van  het  testen  met  or ig inele  substraten  om  de  geschiktheid  van  onze
producten  voor  het  beoogde  doel  te  bepalen,  rekening  houdend  met  al le  van  toepassing  zi jnde  relevante
invloeden.  Voor  speci f ieke  vragen  staan  onze  technisch  adviseurs   tot  uw  beschikk ing.
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VERPAKKING
50  m  rol ,  10  m  rol

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen  (verkr i jgbaar
op  eenvoudig  verzoek) .
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Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de

Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

Rev. 12/19
Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad
zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische
karakteristieken kunnen aangepast worden. Er wordt geen aanspraak
gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan
verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing.
Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene
verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
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