TECHNISCHE FICHE

Technicel®
Duo-dichtband
Afdichtband met zelfklevende strook die voor een elastische en duurzame afdichting
van douchebakken en badkuipen zorgt. De Technicel® DUO-dichtband zorgt ervoor
dat de afdichting van de wand perfect kan aangesloten worden aan de douchebak of
badkuip, geheel volgens DIN 18534.
Vermindert contactgeluid tussen douchebak of bad en de bouwstructuur. Geschikt in
combinatie met alle Technicel®-Rywalit® afdichtingssystemen.

Toepassingsgebieden
Voor een universele waterdichte installatie van douchebakken en badkuipen van geëmailleerd staal en kunststof. De DUO-dichtband zorgt
voor een perfecte aansluiting op de waterdichting die tegen de douchewand wordt geplaatst. De waterdichting achter en onder de douchebak
of badkuip vervalt.
Voldoet aan de DIN 18534-normen. Gedetailleerde informatie over de waterbelastingklassen vindt u in het document "De nieuwe
afdichtingsnormen" op onze website.
Voor meer gedetailleerde informatie over waterdichting verwijzen wij u naar de Technicel® systeemoplossing: "Waterdichting onder tegels".

Geschikte ondergronden
 Alle douchebakken en badkuipen van geëmailleerd staal en kunststof.

Ondergrondvoorbereiding
 Vóór het aanbrengen van de Technicel® DUO-dichtband moeten de randen van douchebak en badkuip met een geschikt reinigingsmiddel
worden gereinigd. Alle bestanddelen die de hechting verminderen zoals olie, vet of beschermfolie moeten verwijderd worden.
 De aansluitingen van de DUO-dichtband met wanden en vloeren moeten vlak, draagkrachtig, stevig, vormvast en vrij zijn van stoffen die de
hechting verminderen.
 Douche- en badkuipen moeten voor de installatie worden uitgelijnd.
 Douchebakken en badkuipen moeten professioneel en stabiel volgens de specificaties van de fabrikant worden geïnstalleerd.

Verwerkingsrichtlijnen
 Snijd de Technicel® DUO-dichtband op de gewenste lengte.
 Reinig en ontvet de rand van het bad of douchebak met een geschikt reinigingsmiddel.
 Verwijder de beschermfolie van de butylstrip en kleef de DUO-Dichtband strak tegen de rand (met de butylstrip tegen de bad- of
doucherand), zodat de rest van de dichtband als overlapping naar boven gericht is.
 Druk de Technicel® DUO-Dichtband goed aan met een geschikt gereedschap (bijv. spatel).
 De Technicel® DUO-Dichtband moet in één stuk worden aangebracht (niet in stukken snijden).
 Nadat de Technicel® DUO-dichtband volledig op de douche of het bad is aangebracht, kan deze worden geïnstalleerd.
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 De douche of badkuip moet veilig, professioneel en stabiel volgens de richtlijnen van de fabrikant worden geïnstalleerd.
 Tenslotte wordt de Technicel® DUO-dichtband in de Technicel®-Rywalit® contactafdichting geïntegreerd. Bij het plaatsen van een
barrièrevrije douchebak (inloopdouche) kan het nodig zijn om de Technicel® DUO-dichtband aan te brengen op de onderzijde van
de douchebak en zo de verbinding met de dekvloer waterdicht te maken.
 Bij een open uiteinde van de badkuip, lijm je aan de wand een stuk Technicel® DUO-dichtband (ca. 15 cm lang) verticaal vast om een
verticale verbinding met de Technicel® DUO-dichtband te garanderen.

Technische eigenschappen
Kleur

rood

Lengte

10 m

Dikte

0,70 mm

Breedte van de butyl kleefstrip

18 - 20 mm

Alkalibestendig
Chemikalienbestendig
Siliconenbestendig
Bestand tegen veroudering en verrotting

Verpakkingswijze
10 m in karton verpakking.

Veiligheidsrichtlijn
Zie het veiligheidsinformatieblad.

Opslag en houdbaarheid
Droog bewaren. In gesloten originele verpakking 24 maanden houdbaar.

BENELUX | Technicel bvba | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com
D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de
Let op de algemene productinformatie, de momenteel geldende prestatieverklaringen. EUBau PVO en de geldige veiligheidsinformatiebladen volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 in de laatste versie. Ze
vertegenwoordigen algemene informatie gebaseerd op onze tests en empirische waarden en houden geen rekening met de specifieke toepassing. De gebruiker is niet vrijgesteld van het testen van de
geschiktheid van de aanbevolen producten en de lokale omstandigheden. De relevante normen, richtlijnen en aanbevelingen alsmede de algemeen erkende regels van de techniek zijn van toepassing. Uit de
verstrekte informatie kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden afgeleid. Indien gewenst kunt u contact opnemen met onze afdeling technisch advies.
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