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Product 
Lage densiteit (LDPE) polyestertape met een zeer krachtige 
acrylaatlijmlaag op 1 zijde. 
 
Toepassingsvoorbeelden 

 luchtdichte aansluitingen tussen dampremmende 
of dampregulerende (binnen)folies 

 luchtdichte afwerking tussen elementen in de 
houtskeletbouw (v.b. OSB, …) 

 luchtdichte aansluiting van het dampscherm op 
een houten ondergrond 

 luchtdichte afwerking (binnen) rond schrijnwerk 
(tussen de houten of pvc-profielen en de ruwbouw 
in hout) 

 aftapen van kieren tussen bepaalde isolatieplaten 
 
Kleur 
Groen 
 
Dikte 
0,28 mm (zonder beschermfolie) 
 
Breedtes 
Van 30 tot 1.500 mm (om de 5 mm) 
 
Lengte 
25 meter 
 
Verpakking 
Versneden op rol 
Verpakt in dozen, gescheiden door een siliconenpapier 
 
Bescherming van de lijm 
Gesiliconiseerd papier 
 
Eigenschappen 

 uitstekend verouderingsbestendig 
 zeer goede weerstand tegen vocht 
 al toepasbaar vanaf +5°C (droge ondergrond)  
 solventvrije lijmlaag 

 
Opmerking 
De materialen en ondergrond moeten droog, vetvrij, olievrij, 
vast en stofvrij zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS-LDPE TAPE GREEN 
 

 
 

Technische eigenschappen 
 
Karakteristiek Waarde + eenheid 

Lijmdrager LDPE-film 

Lijmlaag 
solventvrije, 
gemodificeerde acrylaat op 
waterbasis 

Gewicht  
(zonder beschermfolie) 210 gr/m² 

Adhesie (DIN EN 1939) ± 35 N/25 mm 
Verouderingsbestendigheid uitstekend 
Weerstand tegen vocht Zeer goed 
Temperatuurweerstand 
(volgens test AA-B-12-07) van -40°C tot +100°C 

uv-bestendigheid 3 maanden 
Eindkleefkracht 1 uur 

Opslag Bij 15° tot 25°C en 40% tot 
60% 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: 10-2014. 
De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2020 04 01. 
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