
D-25-I De filmplakband voor aansluitvoegen bij doorbraken

OTTOTAPE D-25-I
Doorvoering

Technisch specificatieblad

Eigenschappen: ▪ Eenzijdig hechtend, reinacryl folieplakband
▪ Met draadstructuren, in dwarsrichting rekbaar band
▪ Dikke lijmlaag (220 g/m²)
▪ Verwerkingstemperatuur tot  -10 °C
▪ Zeer goede hechting op alle ruwe ondergronden
▪ Verouderingsbestendig
▪ Zeer geringe waterdampgevoeligheid

Toepassingsgebieden: ▪ Afdichtingen van doorvoeringen bij schoorstenen, ontluchtingskanalen, balken enz.
▪ Voor een duurzame luchtdichte afdichting conform  DIN 4108-7
▪ Overlappende verlijming van dampremmers/dampschermen en isolatiematerialen conform DIN

4108-7
▪ Aansluitende verlijming op houtplaten
▪ Niet geschikt voor sauna's en zwembaden

Bijzondere instructies: De dampremmers/dampschermen en het isolatiemateriaal moeten een afdoende inwendige stabiliteit
bezitten, anders is van wegen het loslaten van de lagen de belastbaarheid te gering.

Technische gegevens: Totale breedte [mm] 60 
Lengte van de rol [m] 25 
Dikte van de ligger [mm] 0,29 
Hoeveelheid lijm [g/m²] 220 
Schuifweerstand op staal in navolging van DIN EN 1943 gebaseerd op een hechtoppervlak van 625 mm² 6 
Afschilbestendigheid op staal in navolging van DIN EN 1943 gebaseerd op een testbreedte  [N] van 25 mm 27 
Waterdampdiffusieequivalente dikte van de luchtlaag SD [m] ~ 8,5 
Aanbevolen verwerkingstemperatuur van/tot [°C] + 18 / + 35 
Temperatuurbestendigheid van/tot [°C] - 40 / + 70 
Opslagstabiliteit bij 23 °C/50 % rlv [maanden] 24 
Kleur groen 

Deze waarden zijn niet voor de uitwerking van specificaties bestemd. Neem vóór het opstellen van
specificaties contact op met OTTO-CHEMIE.
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Toepassingsinstructies:

Toepasbaar op: PE, PP, PVC, ABS, papier, karton, stof, schuimstof, hout
Voorbereiding: Ondergrond en dampremmers/dampschermen moeten draagkrachtig, droog, stof- en
vetvrij zijn. Ze mogen niet lijmafstotend zijn.
Deze tape heeft een zeer goede directe hechting op folies van polyethyleen. Afhankleijk van het
toegepaste vlies kann het tot 24 uren duren alvorens de tape zijn eidhechting bereikt heeft.
Verwerking:
- Rollen plakband altijd tegen vuil beschermen
- Beschermende folies aan de zijkant altijd op de rollen laten. Rollen steeds in originele dozen opslaan.
-Scheidingspapier van de tape losmaken en telkens voor de helft op de buis en daarna op de
dampremmers/dampscherme overlappend en zonder te trekken vastplakken.
- OTTOTAPE D-25-I daarbij krachtig aanwrijven.

Levervorm: Breedte Besteleenheid
(BE)

Verpakkingseenheid
(VPE) Bestelcode

60 mm 1 rol à 25 m 10 rollen à 25 m D-25-l

Afvalverwijdering: Productresten kunnen als gemengd kunststofafval samen met het bedrijfsafval worden verwijderd.
Verpakkingen (karton, folie) zijn waardevolle materialen en dienen daarom naar een recyclingbedrijf te
worden gebracht.

Aansprakelijkheid: Alle informatie in deze gedrukte tekst is gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaringen. Ze
vrijwaren de gebruiker van het product niet van de plicht vanwege het grote aantal mogelijke invloeden
bij de verwerking en toepassing zelf te testen en proeven uit te voeren. De informatie in deze gedrukte
tekst en verklaringen van OTTO-CHEMIE in samenhang met deze gedrukte tekst betekenen geen
overname van enige garantie. Garantieverklaringen behoeven voor hun effectiviteit een aparte
uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van OTTO-CHEMIE. De in dit datablad aangegeven specificaties
leggen de eigenschappen van het te leveren object omvattend en afsluitend vast.
Toepassingsvoorstellen vormen geen toezegging betreffende de geschiktheid voor het aanbevolen
gebruiksdoel. Wij behouden ons het recht voor het product aan de technische vooruitgang en aan
nieuwe ontwikkelingen aan te passen. Voor aanvragen zijn wij u graag van dienst, ook met betrekking
tot eventuele speciale toepassingsproblematieken. Is voor de toepassing, waarvoor onze producten
worden gebruikt een toestemmingsplicht van een officiële instantie nodig, dan is de gebruiker voor het
verwerven van deze toestemming verantwoordelijk. Onze aanbevelingen ontslaan de gebruiker niet van
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de verplichting, rekening te houden met de mogelijkheid dat rechten van derden kunnen worden
geschaad en zo nodig, daar een oplossing voor te vinden. Verder verwijzen wij naar onze algemene
voorwaarden, vooral ook met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid. U vindt onze algemene
voorwaarden op internet onder http://www.otto-chemie.de/nl/agb
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