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TECHNISCHE FICHE

Expansion Tape
ZELFKLEVENDE, VOORGECOMPRIMEERDE SCHUIMBAND VOOR HET AFDICHTEN VAN 
VOEGEN, KIEREN EN NADEN

Vult alle oneffenheden op.

Biedt bescherming tegen vocht, stof, geluid, koude en warmteverlies,...

Heeft een slagregendichte afwerking.

Zeer goede UV-bestendigheid.

Zeer langzame expansie.

Vertoont geen verouderingsverschijnselen dankzij de synthetische coating.

Vrij van bitumen en bloedt niet door.

Schuimband is geïmpregneerd met een niet brandgevaarlijke Alu-oxide.

Zowel geschikt voor effen als oneffen ondergronden.

Voldoet aan de BG1 norm en Brandklasse BI.

Product

Karakteristieken

Expansion Tape is een voorgecomprimeerde, zelfklevende 
schuimband, voorzien van een synthetische coating en alu-oxide 
geïmpregneerd. Deze impregnering zorgt ervoor dat de tape zich 
hecht aan de voegwand en beschermt de tape bovendien tegen 
weersinvloeden en verouderingsverschijnselen. De hechtsterkte van 
de tape blijft behouden, zelfs bij lage temperaturen. De tape voldoet 
aan brandklasse B1. Expansion Tape is een BGI goedgekeurde 
schuimtape en is hierdoor geschikt voor het afdichten van voegen, 
kieren, naden,... en biedt bescherming tegen vocht, stof, 
warmteverlies en geluid. Expansion Tape is slagregendicht en 
UVbestendig. Expansion Tape blijft constant en krachtig tegen beide 
wanden drukken.

Toepassingen

• Afwerken van de meest voorkomende voegen, kieren, naden,... .
• Aansluitingen van metselwerk met deur- en raamkozijnen, 

betonkolommen, gevel- en dakelementen, dilatatievoegen.
 

Verpakking

Technische Eigenschappen

• Densiteit: 75 kg/m³ (+/- 8 kg/m³).
• Rek bij breuk: >200%.
• Impregnering: alu-oxide en synthetische coating.
• Kleur: zwart. Brandklasse: B1 - DIN 4102 Deel 1 

PNDS04-581.
• Warmtegeleidingscoëfficiënt: 60 mW/m.K.
• Wortelpenetratie 4062: geen penetratie.
• Temperatuurbestendigheid: van -30°C tot +85°C.
• Schimmelbestendigheid: bestendig.
• Kleefkracht: >18N/25mm.
• Trekkracht: >100kPA ISO 1798.
• Slagregendichtheid: voldoet bij een 

comprimering met een toetsingsdruk van 
67%300 Pa, 80% >600 Pa.

• Geur: reukloos.
• UV-bestendigheid: voldoet DIN 53387.
• Voegtype: vlak-evenwijdig; vlak-verlopend; 

oneffen-evenwijdig; oneffen-verlopend.
• Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en 

bitumen eerst testen op hechting.
• Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
 
 

Technische Eigenschappen

• Densiteit: 75 kg/m³ (+/- 8 kg/m³).
• Rek bij breuk: >200%.
• Impregnering: alu-oxide en synthetische coating.
• Kleur: zwart. Brandklasse: B1 - DIN 4102 Deel 1 

PNDS04-581.
• Warmtegeleidingscoëfficiënt: 60 mW/m.K.
• Wortelpenetratie 4062: geen penetratie.
• Temperatuurbestendigheid: van -30°C tot +85°C.
• Schimmelbestendigheid: bestendig.
• Kleefkracht: >18N/25mm.
• Trekkracht: >100kPA ISO 1798.
• Slagregendichtheid: voldoet bij een 

comprimering met een toetsingsdruk van 
67%300 Pa, 80% >600 Pa.

• Geur: reukloos.
• UV-bestendigheid: voldoet DIN 53387.
• Voegtype: vlak-evenwijdig; vlak-verlopend; 

oneffen-evenwijdig; oneffen-verlopend.
• Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en 

bitumen eerst testen op hechting.
• Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
 
 



Tapes

Novatio is a registered trademark of Novatech International nv.|Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium|Tel:+32-14-85 97 37 |Fax: + 32-14-85 97 
38 IS0 CERTIFIED COMPANY ISO 9001: 2008 - ISO 14001: 2004 - OHSAS 18001: 2007

Gebruik

Door zijn langzame expansie kan de tape vanaf de rol kan aangebracht worden.
Hogere temperaturen versnellen de uitzetting.
Na gebruik de rol borgen met een stukje tape om het opzwellen van de rol te voorkomen.
 
 0 tape            Max.expansie BG1          Max expansie
 
10 mm            2,5 mm                            8 mm
15 mm            2,5 mm                            8 mm
20 mm            2,5 mm                            8 mm
10 mm            4    mm                          11 mm
15 mm            4    mm                          11 mm
10 mm            5    mm                          17 mm
15 mm            5    mm                          17 mm
20 mm            5    mm                          17 mm
15 mm            7    mm                          26 mm
20 mm            7    mm                          26 mm

Expansion Tape - rol 10mm / 2mm / 8mm 564102000

Expansion Tape - rol 15mm / 2mm / 8mm 564152000

Expansion Tape - rol 20mm / 2mm / 8mm 564202000

Expansion Tape - rol 10mm / 3mm / 11mm 564103000

Expansion Tape - rol 15mm / 3mm / 11mm 564153000

Expansion Tape - rol 10mm / 4mm / 17mm 564104000

Expansion Tape - rol 15mm / 4mm / 17mm 564154000

Expansion Tape - rol 20mm / 4mm / 17mm 564204000

Expansion Tape - rol 15mm / 6mm / 26mm 564156000

Expansion Tape - rol 20mm / 6mm / 26mm 564206000


