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Product 
Een met de hand scheurbare LDPE-film met als lijmlaag een 
synthetisch rubber. 
 
Toepassingsvoorbeelden 

 professionele bouwsector 
 op onregelmatige ondergronden 
 binnen- en buitentoepassingen 

 
Kleur 
Grijs 
 
Dikte  
190 µm 
 
Breedtes 
30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110-
115-120-125-130-135- … 1.000 mm 
 
Lengte 
50 meter 
 
Verpakking 
Versneden op rol 
Verpakt in dozen, gescheiden door een siliconenpapier 
 
Eigenschappen 

 goed verouderingbestendig 
 goede weerstand tegen temperaturen 
 goede kleefkracht zowel op gladde, vuile, 

stofferige als ruwe ondergronden  
 goede kleefkracht op steen, beton, hout en 

bepaalde plasticsoorten 
 scheurbaar met de hand 
 vrij goed vochtbestendig 
 langdurig contact met uv vermijden 

 
Opmerking 
De materialen en ondergrond moeten olievrij en vast zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS-ALL WEATHER GREY 
 

 
 

Technische eigenschappen 
 
Karakteristiek Waarde + eenheid 

Lijmdrager LDPE folie + polyester 
weefsel 

Lijmlaag synthetisch rubber 
(hotmelt) 

Totale dikte 190 µm 
Kleefkracht op staal 17,50 N/25 mm 
Treksterkte 95 N/25 mm 
Weefseldichtheid 26 mesh 
Stalen bol test 3 cm 
Temperatuurweerstand van -15°C tot +60°C 
uv-bestendigheid matig 

Houdbaarheid 12 maand na 
productiedatum 

Opslag 
in de oorspronkelijke 
verpakking bij 21°C en 50% 
relatieve vochtigheid 

 
Ter informatie 
De lengtetoleranties zijn volgens DIN 7715. 
Breedtetoleranties :+/- 2,50 mm.  
 
Algemene informatie 
De informatie in dit document wordt te goeder trouw aangeboden en 
correct geacht. Wij hebben echter geen invloed op de omstandigheden 
waarin deze producten gebruikt worden, noch op de methodes waarmee 
dit gebeurt.  
Daarom dient deze informatie niet ter vervanging van testen die de klant 
zelf moet uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de producten veilig 
en effectief zijn en de beoogde doeleinden bereiken. 
De enige garantie die Castelein Sealants biedt is dat dit product voldoet 
aan de verkoopvoorwaarden van Castelein Sealants die gelden op het 
moment van verzending.  
Uw enige rechtsmiddel in geval van schending van deze garantie beperkt 
zich tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de vervanging van het 
product dat niet voldoet aan de garantie. 
Stand van de technische gegevens van de leverancier: 01-2015. 
De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2020 04 01 
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