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TECHNISCHE PRODUCTFICHE
BASE TIE-IN STRIP

De Base Tie-In Strip is een intern gewapend EPDM membraan. Het 
wordt gebruikt voor het uitvoeren van een mechanisch bevestigde 
kimfixatie. De Base Tie-In Strip laat toe het EPDM membraan in één 
stuk te plaatsen zonder onderbreking aan de opstanden. De Base 
Tie-In Strip dient altijd verwerkt te worden in combinatie met Contact 
Adhesive 5000 of E245 Spraybond.

Gebruiksaanwijzing 
De te verbinden EPDM membranen zullen perfect droog en proper zijn. Zij moeten glad liggen, zonder plooien of enige vorm 
van spanning. Verontreinigde oppervlakken dienen gereinigd te worden voor verkleving. Rol de Base Tie-In Strip naast de 
opstand uit. Plaats minimaal 50 mm van de strip tegen de opstand en bevestig deze door middel van de geschikte bevestigers.
Bevestig de Base Tie-In Strip mechanisch om de 200 mm h.o.h. in de ondergrond met behulp van correcte schroeven en 
drukverdeelplaatjes of battenbars. De bevestigers mogen maximaal 50 mm vanuit de dakdoorbreking of opstand verwijderd 
zijn. Plooi het EPDM membraan terug zodanig dat de strook net zichtbaar is en het membraan, zonder plooien, parallel met de 
strip gepositioneerd is. Breng Contact Adhesive 5000 of E245 Spraybond aan op beide te verbinden membranen en laat de lijm 
handdroog worden. on both the membrane as on the Base Tie-In Strip. Verkleef het membraan op de Base Tie-In Strip eens de 
lijm handdroog is geworden. Rol het geheel stevig aan met een siliconen aandrukrol.
De Base Tie-In Strip mag niet verwerkt worden bij temperaturen onder +5°C en boven 30°C, tijdens neerslag, mist, in het geval 
er een risico op condensatie is of bij hevige wind. Bij gebruikstemperaturen tussen 5°C en 15°C de Base Tie-In Strip en de 
lijmen op kamertemperatuur bewaren tot op het moment van gebruik. 
Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Nota
Lees de veiligheidsvoorschriften voor gebruik.

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.

Breedte (mm) Lengte (m) Gewicht (kg/rol) Max rollen/pallet

300 20 10 15x4

Technische data

Wapening: Polyester weefsel 3*3*550

Dikte: 1.5 mm 

Kleur: Zwart

Bewaartijd: Koel en droog bewaren in de originele  
verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

Verpakking

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


