
 

Product Omschrijving
Luchtdicht Tape is een luchtdicht en diffusie-open zelfklevend
membraan voor luchtdichte en dampopen verbindingen tussen
gevelelementen en draagconstructies met een acryllaatlijmlaag en
een deelbare schutfolie. Luchtdicht Tape maakt deel uit van het
productassortiment Duurzaam Luchtdicht Bouwen. Deze producten
zijn getest op warmte-isolatie, regendichtheid en luchtverlies. Op de
juiste wijze aangebracht dragen deze producten bij aan de
energiebesparing van een gebouw en sluiten ze nauw aan met
concepten zoals het passiefhuis en energieneutrale huizen.

Voordelen
• Luchtdicht en diffusie-open

• Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs licht vochtige
ondergronden

• Extreem hoge kleefkracht op (stel-)kozijnen en diverse soorten
alkalysche ondergronden

• Universeel inzetbaar voor nieuwbouw en renovatie

• Milieuvriendelijk, EC1 Plus gecertificeerd

Applicaties
Zwaluw Luchtdicht Tape is speciaal ontwikkeld voor het afdichten
van naden en kieren bij (stel-)kozijn aansluitingen. Zwaluw
Luchtdicht Tape is luchtdicht maar diffuusopen, waardoor er geen
risico bestaat voor ophopingen van vocht en dus het ontstaan van
schimmels. Deze tape kan zonder primer aangebracht worden.

Gebruiksaanwijzing
Een algemene regel is om bij de voegbreedte 100 mm op te tellen,
50 mm aan elke kant. De minimale onderlinge overlap van
Luchtdicht Tape is ten minste 40 mm voor beide zijden. Voor meer
informatie zie het Technisch Bulletin Voegafmetingen in de
Knowledge Base op onze website www.denbraven.com.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur +5°C till +40°C

Brandgedrag E

Dichtheid 350 g/m²

Rek bij breuk foil
Length: 80%
width: 130%

Temperatuur bestendigheid -40°C till +80°C

Deze waarden zijn typische eigenschappen 

Beperkingen
• Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte

kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden

Oppervlakte voorbereiding en afwerking
Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en
ander los materiaal. Niet poreuze oppervlakken grondig reinigen
met behulp van een Zwaluw Cleaner en twee doeken. Poreuze
oppervlakken voorbehandelen met weinig water om oppervlak af te
spoelen. Een hechttest wordt altijd geadviseerd. Voor een compleet
overzicht bezoek onze website of neem contact op met Den Braven.

Schoonmaken
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Handen kunnen
worden gereinigd met Zwaluw en/of water en zeep.

Kleur(en)
• Zwart

Verpakking
• Rol

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina 

Houdbaarheid
In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12
maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge
plaats.
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Certificaten

EN 1026
EN 1027
EN 1931
Emicode EC1 Plus

Gezondheid & Veiligheid
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen
voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op
aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie
Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in
overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer
Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en
ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding
(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan
derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische
gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet
aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten,
onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet
beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek
tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven
behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor
enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor
het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere
documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het
uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij
hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en

transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend
volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
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