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TECHNISCHE PRODUCTFICHE
CLADSEAL SA

Cladseal SA is zelfklevend water- en winddichtingsmembraan op basis 
van een EPDM polymeer. Het product bestaat een 0.8 mm dik gewapend 
EPDM membraan gelamineerd met een 0.5 mm dikke zelfklevende  
butyllaag en een antikleeffolie. De combinatie van beide zorgt voor een 
zeer hoge dampdichtheid. Cladseal SA heeft een zwarte kleur en een 
textieldoek afdruk ter bevordering van de verkleving.  
Het product is milieuvriendelijk heeft een zeer lange levensduur.

Verpakking
De materialen worden verpakt op palletten van 1200 x 800 mm. 

Verwerking
CladSeal SA kan aangebracht worden tussen +5°C en 40°C. Bij temperaturen onder de 10°C wordt aangeraden de EPDM 
en de lijmen op kamertemperatuur te bewaren tot gebruik. De ondergrond dient proper, stof- en vetvrij en egaal te zijn. Het 
aanbrengen van Primer 9800 is verplicht. Rol de EPDM uit met een naadoverlap van minimaal 80 mm. Verwijder de antikleeffolie 
en druk stevig aan op de ondergrond met behulp van een siliconen aandrukrol. Het membraan dient mechanisch bevestigd te 
worden om afglijden te voorkomen. Naadverbindingen worden uitgevoerd met Paste Adhesive 3300 of met Contact Adhesive 
5000. Contacteer onze technische afdeling voor meer informatie.

Gedeclareerde prestaties
Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag
Rechtopstaand, koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: maximaal 18 maanden.

Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties
CE: EN 14909, EN 13984

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Vrijwaringsverklaring
De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op  
www.sealeco.com.

Technische data

Totale dikte: 1.3 mm

Dikte EPDM: 0.8 mm 

Dikte butyl: 0.5 mm

Kleur: Zwart

Gewicht: 1.94 kg/m2

Lengt: 20 m

Breedte: Op maat, van 100 tot 1700 mm

Sd-waarde: 2 600 m


