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ISOWINDOW UVAU WS
Het voor de binnentoepassing geschikte band bestaat uit een bepleisterbare vlieslaag, welke met een 
zeer krachtige lijm is gelamineerd. Het op de achterzijde over het gehele oppervlak plakkende band is 
met gescheiden beschermfolies uitgevoerd. De op het oppervlak gelamineerde plakstrook kan, zonder 
een beschermfolie los te trekken, direct op het raamkozijn worden geplakt en het band dientengevolge 
compleet onzichtbaar worden aangebracht. ISOWINDOW UVAU WS vensterband is geschikt voor RAL - 
en ÖNORM B 5320 - conforme inbouw van vensters.

   

TOEPASSINGSGEBIED
 Q Voor de venster-installatie

VOORDELEN
 Q Fingerlift
 Q 12 maanden uv-bestendig
 Q Wind- en slagregendicht
 Q Zacht en flexibel dragend materiaal
 Q Extreem groot hechtvermogen op alle soorten 

raamkozijnen en meest verschillende ondergronden 
zoals beton, OSB, hout, dampremmende folies,…

 Q Hechtlaag aan beide kanten voor onzichtbare 
montage

 Q Aftrekbare afdekfolies
 Q Bepleisterbaar en overschilderbaar

NORMEN
Beantwoordt aan de vereisten van de volgende normen

 Q DIN 4108-7
 Q ÖNORM B 8110-2
 Q ÖNORM B 5320
 Q SIA 180
 Q RAL-conform

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN
Type WS

Rolbreedte 80 mm

Rollengte 25 m

Aftrekbare afdekfolies 25/55

Kartoninhoud 4 Rollen

PRODUCTGEGEVENS 

Samenstelling PP - / PU - samenstelling

Kleur Grijs met zwarte opdruk

sd-waarde 0,19 m

Temperatuurbestendigheid -40 °C  -  80 °C

UV-bestendigheid 12 maanden

Verwerkingstemperatuur -5 °C  -  40 °C

Opslag 12 maanden; koel en droog
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ISOWINDOW UVAU WS

INFO
ISOWINDOW UVAU WS wordt op het raamkozijn aangebracht, vooraleer de ramen te monteren. De vlieskant van de band kan 
worden bepleisterd en beschilderd. De zijde waarvan het volledige oppervlak kleeft, wordt  op de muur, het hout, de OSB-plaat of 
de dampremmende folie geplakt. 

(1)
De fleece kant van ISOWINDOW is gelamineerd met een smalle acrylkleefband die rechtstreeks op het raamkozijn kan worden 
geplakt zonder een beschermfolie te moeten lostrekken. De achterkant waarvan het volledige oppervlak kleeft, is voorzien van 
een gedeelde beschermfolie.

(2)
Het raamkozijn met de binnenkant naar boven opleggen. De bevestigingsstrook zorgvuldig op het raamkozijn aandrukken. ISO-
WINDOW  verder afrollen en tot aan de hoek voorwerken.

(3)
Aan de hoeken moet een vouw worden gevormd. De raamband hiervoor tot aan de hoek van het raamkozijn vastdrukken, 
materiaal achterna schuiven en een vouw vormen. Deze gevormde hoeken dienen voor de hoekafdichting.

(4)
Wanneer de vensterband rondom op het raamkozijn gekleefd is en de voeg geïsoleerd is, moet het afdekpapier van de acrylkleef-
band worden getrokken en moet de vensterband worden aangedrukt.

Hoe hoger de aanduwdruk, hoe beter de hechting (AIRSTOP ROLL Celrubber, AIRSTOP RAK Aandrukrakel)!


