
Blad 1 

Climafill XL voegbodem PE Ronddichtbanden

Productbeschrijving:
Ronddichtband - gesloten celstructuur – geëxtrudeerd polythyleen schuim.
Climafill XL wordt op diepte in de voeguitsparing gebracht ( van uitzetvoegen in beton ( nieuwe of 
oude ) en asfaltvoegen ), verkrijgbaar op rollen 

Toepassingen:
Uitzetten/krimpen van voegen waar warme of koude voegmassa’s gebruikt worden.

Voordelen:
Laat toe het verbruik van afdichtingsmassa te verminderen en is bedoeld als voegvulling.
De kleefkracht wordt behouden daar dit product geen water zal absorberen of afgeven aan de 
voegwanden.
Voorkomt verkleving van de voegmassa aan de bodem.
Zorgt voor een optimale werking en verlenging van de werking der voegmassa.

Temperatuurweerstand:
-40°C tot +100°C
Korte termijn 200°C : volumeverandering < 10%

Dichtheid:
25 kg/m³ ± 5 kg/m³
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Climafill XL voegbodem PE Ronddichtbanden
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Climafill XL voegbodem PE Ronddichtbanden

Installatie instructies

Een juiste maatkeuze is belangrijk omdat het de diepte van de voegmassa regelt, de Climafill XL 
moet 25 tot 30% overmaats zijn om goed in de voeg te passen en dient als hechtbreker om 
adhesie aan de achterkant van het afdichtmiddel te voorkomen  De band moet worden 
geïnstalleerd met een speciaal ontworpen inbrenggereedschap om elke vorm van beschadiging 
van de stang tijdens de installatie te voorkomen. 
Reinig vóór het plaatsen van de voegbodem alle verbindingen volgens het afdichtmiddel en de 
aanbevelingen van de fabrikant, het aanbrengen van koud aangebrachte kitten mag niet 
beginnen als er enig teken van vocht op het oppervlak of in de voeg is.
Alle oppervlakken moeten schoon, droog en stofvrij zijn!!

Garanties

De huidige informatie, met name suggesties voor de verwerking en het gebruik van onze 
producten, berust op onze kennis en ervaring, Vanwege de wisselende materialen en het feit dat 
de plaatsing buiten onze controle liggen, wij raden in elk geval aan dat klanten zelf voldoende 
tests uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat onze producten geschikt zijn voor de beoogde 
procedures en verwerkingsdoeleinden.
Er kan geen aansprakelijkheid worden afgeleid uit de huidige indicaties of uit enig mondeling 
advies, tenzij er sprake is van voorbedachte rade of grove nalatigheid van onze kant, Voor het 
overige zijn onze algemene voorwaarden van toepassing op elke aansprakelijkheid voor defecten


