Bencoseal®
PVC - Schuimband

Factsheet: Bencoseal PVC-Schuimband NL2201

Traagherstellend schuimrubber met een semi gesloten
celstructuur. PVC-schuimband is zeer duurzaam en
rotvrij. Het band kan onbelijmd, éénzijdig of tweezijdig
klevend geleverd worden.

Toepassingen
PVC-schuimband is een duurzame afdichting
tegen tocht, vocht en geluid. Het wordt toegepast
voor afdichting van strakke en verlopende voegen in
de bouw en de industrie. Als afdichting langs kunststof,
metalen en houten ramen en deuren, stellatten, golfplaten, scheidingswanden, (prefab) beton en metsel- werk.
Diverse toepassingen zoals afdichting en demping van
trillingen in de automotive en apparaten bouw evenals
andere industriële sectoren.

Technische eigenschappen
Temperatuur bestendig:
-30°C tot +60°C (max 80°C)
Brandbaarheid, FMVSS 302: Moeilijk ontvlambaar
Vlekvorming:
Geen
Soortelijk gewicht:
100/125 Kg/m3
Treksterkte, Din 53571 :
Min. 150 KPa
Rek bij breuk, Din 53571 :
Min. 150 %KPa
Drukvormingsrest, Din 53572: Zwart: 25-35 %
Kleur: 10-20 %
Drukvastheid, Din 53577:
Zwart: 0 sec. 20-35 KPa
Kleur: 0 sec. 5-10 KPa
Drukvastheid, ASTM1667:
Zwart: 60 sec.20-40 KPa
Kleur: 60 sec. 3-8 KPa
Hardheid, Shore 00:
Zwart: 20-40°
Kleur: 15-30°
Waterdamp doorlaat:
45 gram per 24 uur/m2
Maten en levering
■ Diktes:
Vanaf 3 mm oplopend tot 20 mm.
■ Breedtes:
Vanaf 5 mm oplopend tot 950 mm.
Afhankelijk van de bestelde afmeting wordt geleverd
op rollen, haspels, losse lengtes of in stansdelen.
Kleuren
Antracietgrijs en wit.

Bestendigheden
Bencoseal PVC-band is zeer goed bestendig tegen
weersinvloeden, veroudering en UV straling. Tevens tegen
water, stoom, logen, zuren, oliën en alcohol. Het
is matig tot slecht bestendig tegen sterke logen, zuren
en aceton.
Keuze van de bandmaat
De keuze van de bandmaat is afhankelijk van de gestelde
eisen inzake slagregendichtheid, of thermische isolatie. De
waterdichtheid verkrijgt men bij indrukking van 30% van de
nominale dikte bij de kleur zwart en bij indrukking van 90%
bij overige kleuren.
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Onze specificaties zijn gebaseerd op de laatste stand der techniek en naar beste weten opgesteld. Op volledigheid wordt geen aanspraak gemaakt. Daar toepassingen en omstandigheden tijdens het gebruik
buiten onze beoordeling vallen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade en verliezen. De gebruiker is niet ontheven van de noodzaak om eigen tests uit te voeren voor de beoogde toepassing.
Als gevolg van de verschillende materialen, verwerkingsmethoden en lokale factoren waarop wij geen invloed kunnen hebben, kan geen garantie worden aanvaard. Eigen beproevingen zijn doorslaggevend.
Op onze aanbevelingen, instructies en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van Bloem Sealants BV van toepassing. Wijzigingen voorbehouden.

