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Toepassingsgebied 
 
  Polyethyleenfolie met vezelvlies voorzien van een dispersieacrylaatlijm  

en een verwijderbare laag siliconenpapier. 
 
ME301 Foliekleefband dient als luchtdichte overlappende verlijming van 
dampremmende folies en isolatiematerialen.  
ME301 Foliekleefband is tevens geschikt voor het afdichten rond doorvoeren van de 
dampremmende folies zoals schoorstenen, ontluchtingsbuizen en het afdichten bij 
balken, aansluithoeken enz.

 
Eigenschappen 
 
  Duurzame verlijming ook na 10 jaar 

 Verouderingsbestendig en omdat er geen weekmakers en harstoevoegingen 
gebruikt worden, wordt het materiaal niet bros 

 Flexibele foliekleefband versterkt met vezelvlies 
 De ME301 heeft een zeer goede hechting op bijna alle gangbare 

bouwmaterialen, inclusief "low energy" oppervlakken zoals PE, PS, PP, PTFE 
en non-woven materialen. 

 
Technische gegevens 
 
 Eigenschappen  Normen volgens Specificatie

Dikte  Afera 5001  0,30 mm 
Treksterkte  Afera 5001  35N/25mm
Temperatuurbestendigheid   -40°C tot +80°C 
Verwerkingstemperatuur   -10°C tot +35°C

 

Verpakking 
 

 
Verpakking: rol         
Breedte: 60 mm 
Lengte: 25 m 
Andere afmetingen op aanvraag 
 
Bewaring 
  

 12 maanden in originele 
verpakking, +15°C tot +25°C

  
Veiligheidsmaatregelen

 

 zie het veiligheidsinformatieblad.
 

 
Verwerking 
 
 Voorbereiding 

De hechtvlakken moeten droog zijn, vrij van olie, vet en stof en mogen geen stoffen bevatten die het verlijmen tegengaan. 
Verwerking 
ME301 Foliekleefband wordt gefixeerd door het afdekpapier te verwijderen en op het doorvoermateriaal, 
bv. ontluchtingsbuizen, dakpansgewijs overlappend te monteren met de dampremmende folie,  
zodat een luchtdichte verbinding ontstaat. 
ME301 Foliekleefband goed aandrukken op de te verlijmen ondergrond. 

 
Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke 
berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze 
medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan 
ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden. 

 


