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Toepassingsgebied
De Easy-Form® uitrekbare tape is een multi-inzetbaar product voor 
het dak. De waterdichtheid en de rekbaarheid maken dit tot een 
onmisbaar product voor heel wat toepassingen. De met butyleen 
gecoate zijde verzekert een perfecte hechting op de onderlaag 
en door de rekbaarheid van het aluminium kunnen rondingen 
worden gevolgd: snel, nauwkeurig, stevig en eenvoudig te 
plaatsen, zelfs op moeilijke plaatsen zoals rondom dakramen.
De Easy-Form® tape kan zowel binnen- als buitenshuis worden 
gebruikt en zorgt voor een waterdichte afdichting rondom buizen, 
hoeken van dakramen of kan gebruikt worden voor het repareren 
van scheurtjes in het onderdakfolie.

Toepassing:
-  Meet de lengte van de benodigde tape op en snij dit af. Vouw 
het in de lengterichting dubbel en verwijder één deel van de 
beschermstrip.

-  Kleef de tape aan één zijde vast en verwijder vervolgens het 
tweede deel van de beschermstrip.

-  Vouw het hele stuk tape eenvoudigweg om de vorm die u wilt 
afdichten heen, en snij overtollige tape af.

Easy-Form® tape kan gebruikt worden voor heel wat toepassingen 
en kan op verschillende ondergronden worden gebruikt, behalve 
op vochtig beton en poreuze materialen.

producTvoordelen
 � Easy-Form® tape is multifunctioneel
 � Snel en eenvoudig in gebruik
 � Stevig en nauwkeurig vastgekleefd met één enkel product, in 

slechts enkele stappen
 � Zeer goede hechting van het butyl en bestand tegen 

veroudering

TECHNISCHE EN LOGISTIEKE GEGEVENS
Samenstelling Toplaag van aluminium (uitrekbaar tot 70%) met butyleen onderzijde, versterkt door een polyester composiet-

structuur met weersbestendige acryllaag 

Afmetingen 
KW0060: 60 mm x 10 m 
KW0090-1 : 90 mm x 10 m 

Dikte 0,8 mm 

Beschermstrip  verwijderen voor gebruik 
Kleur grijs - zink 

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +40°C 

Temperatuurbestendigheid -40°C tot +80°C

Opslagtemperatuur -20°C tot +30°C 

Opslagtermijn maximaal 3 jaar na de productiedatum, verticale opslag 

Verpakking 
KW0060: 6 rollen / doos - 21 dozen / pallet 
KW0090-1: 9 rollen / doos - 21 dozen / pallet

Ref. / EAN-codes
ref.: KW0060 EAN-code doos: 4027822511466 EAN-code pallet: 4027822511459
ref.: KW0090-1 EAN-code doos: 4027822713877 EAN-code pallet: 4027822713884


