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Product 
Afdichtingstape samengesteld uit een lucht- en 
dampdichte, zelfklevende, plastische en elastische laag op 
basis van butyl en voorzien van een kunststofcachering op 
één zijde voor gebruik aan de binnenzijde van een gebouw. 
 
Toepassingsvoorbeelden 
Voor lucht- en waterdampdichting bij: 

 schrijnwerk 
 gordijngevels 
 buitengevelisolatie 
 vliesgevels 
 betonnaden, voegen 
 aansluitingen 

 
Kleur 
Grijs 
 
Dikte 
1,50 mm 
 
Breedte(s) (onder voorbehoud) 
75 – 100 – 150 mm  
Andere breedtes op aanvraag 
 
Verpakking 
Op rol van 15 meter 
 
Eigenschappen 

 klaar voor montage 
 dampdicht 
 vormstabiel 
 kan toegepast worden in het kader van  

de EPB-norm voor luchtdichte afsluiting 
 onderlinge verlijming van het product mogelijk  
 hecht op vele ondergronden zonder primer 
 bewegingsopname tot 10% 
 bepleisterbaar en overschilderbaar 

 
Deze afdichtingtape kan eveneens voorzien worden van 
een positioneringslijmlaag uit acrylaat van 20 mm op de 
kunststofcachering voor hulp bij montage op de zijkant van 
de raam- of deurprofielen vooraleer de bevestigingsdoken 
geplaatst worden. Raadpleeg hiervoor de technische fiche 
van de BUTYL CS-620 VLIES. 
 
Maak steeds gebruik van een harde 
aandrukrol voor een optimale 
hechting. Twee types zijn voorhanden: 
hard siliconenrubber of staal. 
 
 
 
 

BUTYL CS-600 VLIES 
 

 
 

Technische eigenschappen 
 
Karakteristiek Waarde + eenheid 

Basis synthetisch rubber met 
kunststofcachering 

Densiteit 1,70 gr/cm³ 
Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +40°C 
Temperatuurweerstand van -40°C tot +90°C 
Dampdichtheid µ=960.000 
Waterdampdiffusie- 
Weerstandsgetal µd >1.400 m 

Waterdamptransmissiefactor 
(ISO 9932) 0,17 gr/m² / 24 h/mm 

Houdbaarheid 12 maanden na 
productiedatum 

Opslag 
in een oorspronkelijke, 
ongeopende verpakking bij 
kamertemperatuur 

 

Opmerkingen 
Bij poreuze ondergronden is het aan te raden een laag 
primer aan te brengen type NovoProof® Primer. 
Het schrijnwerk goed ontvetten met de universele reiniger 
Dowsil™ R-40 en een zacht, pluisvrij doekje. 
Een verwerkingsgids is verkrijgbaar op aanvraag. 
Bij toepassing van twee verschillende folies (binnen en 
buiten), ervoor zorgen dat de binnenfolie altijd minimum 
10x meer luchtdicht is dan de buitenfolie. 
 
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 suggesties m.b.t. 
het gebruik van het product mogen niet gebruikt worden als aanleiding om 
inbreuk te maken op welk patent dan ook. 
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: 02-2014 
De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2020 04 01 
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