
Kenmerken Methode Waarde

Beschrijving

Toepassing - •  Voor het realiseren van winddichte aansluitingen tussen DELTA®-onderdakfolies en 
dakvensters, ventilatiekanalen. 

•  Voor het luchtdicht aansluiten van kabels op alle DELTA®-dampschermen.
•  Voor het waterdicht aansluiten van binnen-en buitenhoeken van DELTA®-DPC 500.
•  Voor het geurdicht afsluiten van afvoerkanalen.
•  Voor de realisatie van luchtdichte aansluitingen tussen vensters en raamdagkanten. Voor de 

realisa-tie van luchtdichte aansluitingen tussen vensters en raamdagkanten aan de binnenzijde. 
Ook voor het luchtdicht aansluiten van DELTA®-dampschermen met binnenmuren. 

•  Voor het realiseren van een radongasdichte aansluiting tussen DELTA®-RADONSPERRE en 
doorvoeren.

•  Voor een waterdichte realisatie van binnen- en buitenhoeken met DELTA®-THENE. Ook voor 
het aansluiten van DELTA®-THENE in de voetmuur zorgt een strook DELTA®-FLEXX BAND 
voor een optimale hechting.

Materiaal - Butyl-caouchouc op speciaal weefsel met gedeelde schutfolie 

Rolbreedte - 100 mm

Rollengte - 10 m

Hechtingseigenschappen

Eis voor de vlaktespanning van de onder-
grond

- > 36 Mn/m

Diversen

Sd waarde EN 1931 > 100 m

Verwerkingstemperatuur - +5 °C tot +40 °C

Verwerkingstijd - onbeperkt

Temperatuurbestendigheid - -40 °C tot +80 °C

Eisen ondergrond - Voldoende dragend, zuiver en stabiel, droog, stof-en vetvrij.

Geschikte ondergronden • Alle DELTA® folies
• Gladde tot licht ruwe PE-(polyethyleen), PA-(polyamide) en samengestelde aluminiumfolies
• Glad hout, OSB en spaanplaten
• Hard PVC/PE 
• Glas
• Metaal (vrij van corrosie)
•  Poreuze en zuigende ondergronden alsook houtwolplaten eerst met een geschikte primer (DELTA®-HF Primer) 

voorbehandelen. Een test op voorhand

Verpakking 3 rollen/karton

Aantal dozen per pallet 56 kartons/pallet

De inhoud van dit datablad beschrijft de huidige stand van kennis op het tijdstip van publicatie en maakt geen aanspraak op volledigheid.  
Neem contact op met DÖRKEN Benelux, voor vragen of bij twijfels. De publicatie van dit datablad annuleert en vervangt alle voorgaande.

Technische fiche

DELTA®-FLEXX BAND F 100
Rekbare kleef-en afdichtingsband voor het  
afdichten van details zowel buiten en binnen.
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