TECHNISCHE FICHE

Technicel®
Snijbeschermingsband
Zelfklevende snijbeschermingsband die ongewenste beschadiging van de
waterdichting voorkomt bij het vernieuwen van de siliconevoegen.
Dubbel geweven band met kokerstructuur in het midden om de snijweerstand te
vergroten. Bestaat uit zeer dun weefsel, zonder overlapverdikking te verwerken,
flexibel en alkalibestendig.

Toepassingsgebieden
Als snijbescherming voor contactafdichtingen, geschikt voor verticale en horizontale hoekvorming, ook geschikt als snijbescherming voor de
siliconevoegen rond een douchebak of badkuip.
Voldoet aan de eisen van DIN 18534. Gedetailleerde informatie over de waterbelastingklassen vindt u in het document "De nieuwe
afdichtingsnormen" op onze website.

Geschikte ondergronden
 Alle contactafdichtingen.

Ondergrondvoorbereiding
 De contactafdichting als ondergrond moet voldoende droog en stofvrij zijn.

Verwerkingsrichtlijnen
 Snijd de Technicel® snijbeschermingsband op maat.
 Verwijder de beschermfolie en kleef de snijbeschermingsband centraal in de verticale of horizontale hoekverbindingen van het
afgedichte oppervlak.
 De Technicel® snijbeschermingsband kan ook worden gebruikt in de aansluitzone van douche- en badkuipen.
 Rywalit® -tegellijm kan direct worden aangebracht en de tegels kunnen worden geplaatst. Het is aan te bevelen om een ronde
mousse band in de hoekverbindingen te plaatsen voordat de hoekverbindingen worden afgedicht met een geschikte siliconenkit.

Technische eigenschappen
Breedte
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Verpakkingswijze
1 Rol: 10 m.

Veiligheidsrichtlijn
Zie het veiligheidsinformatieblad.

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

www.rywa.de | www.technicel.com

REV. 12/19

2/2

