
S 81/DUO 20 Het dubbelzijdige plakband

OTTOTAPE
Duo 20

Technisch specificatieblad

Eigenschappen: ▪ Dubbelzijdig plakband met gesloten cellig PE-coploymeer schuim
▪ Goede aanvangshechting
▪ Geen voorbehandeling van de hechtvlakken nodig
▪ Voorgefabriceerde stansgaten voor het aanbrengen en doseren van de vloeibare lijm
▪ Geen verdere afstandshouders voor de verlijming noodzakelijk
▪ Bij houten ramen is het afplakken van de hechtvlakken vóór het impregneren en aflakken niet

noodzakelijk.

Toepassingsgebieden: ▪ Lijmen en afdichten van ramen – direcet beglazing; lijmen van de isolatieglas eenheid in de
raamvleugels van PVC,hout en aluminium in combinatie met OTTOCOLL® S 81

Bijzondere instructies: Vóór aanvang van de werkzaamheden moet de verwerker zeker stellen dat de materialen die in direct
contact met dit product komen ermee en ook met elkaar compatibel zijn en elkaar niet beschadigen of
veranderen (b.v. verkleuren). Van materialen die later in de nadere omgeving van dit product verwerkt
worden moet de verwerker vóóraf zeker stellen dat hun inhoudsstoffen resp. uitwasemingen geen
vermindering van de eigenschappen of verandering (b.v. verkleuring) van het product tot gevolg kunnen
hebben. In geval van twijfel moet de gebruiker ruggespraak met de betreffende producent van de
materialen  houden.
Alleen in combinatie met vloeibare lijm te gebruiken. Wij vragen u vriendelijk om vooraf contact met
onze technische afdeling op te nemen om de constructieve details af te stemmen.
Wanneer het plakband bij een raamconstructie voor de verlijming op positie 1 (buitenkant) of positie 4
(binnenkant) ingezet wordt adviseren wij de daarboven liggende ruimte tussen glas en vleugel met
siliconen afdichtingkit (b.v. OTTOSEAL® S 110 of OTTOSEAL® S 120) af te kitten. Mocht deze ruimte
niet afgekit worden dan kan het aan de snijkanten van het band door regen of aflopend condenswater
tot mos- of schimmelvorming komen. Bovendien is een lichte verbrossing van deze snijkant vanwege de
UV-belasting mogelijk.

Technische gegevens: Temperatuurbestendigheid van/tot [°C] - 40 / + 90 
Verwerkingstemperatuur van/tot [°C] + 18 / + 35 
Dikte van de band zonder liner [mm] 3,2 
Totale breedte [mm] 15 
Lengte van de uitstansing [mm] 50 
Breedte van de uitstansing [mm] 7 
Afstand tussen de uitstansingen [mm] 10 
Verbruik van OTTOCOLL® S 81 per lopende meter OTTOTAPE Duo 20 [ml] ~ 30 
Lastoverdrag per lopende meter OTTOTAPE Duo 20 in combinatie met OTTOCOLL® S 81 bij +23 °C [N] ~ 120 
Opslagstabiliteit bij 23 °C/50 % rlv [maanden] 24 

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

Voorbehandeling: De hechtvlakken moeten schoon, vetvrij, droog en draagkrachtig zijn.
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De ondergronden mogen geen lijmafstotende eigenschappen bezitten.

Toepassingsinstructies: Voorwaarde voor een veilige verlijming met  OTTOCOLL® S 81:
Hout: geen voorbehandeling, zonder coating
PVC: voorbehandeling met OTTO Cleanprimer 1226

Levervorm: Rol à 25 m
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zwart DUO20-C04
Verpakkingseenheid 6
Eenheden per pallet 60

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
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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