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Product 
Plasto-elastische butyl- en rubbermassa met een grote 
kleefkracht. Verschillende uitvoeringen. 
 

Toepassingsvoorbeelden 
 dichting tegen water, lucht et waterdamp 
 soepele montages die niet onderhevig zijn aan 

mechanische vereisten 
 bijkomende dichting voor stalen daken en gevels 
 dempende functie tussen 2 ondergronden 
 als hulp voor montage bij EPDM-stroken 

 

Kleuren: grijs of zwart (naargelang de uitvoering) 
Diktes : van 1 tot 5 mm 
Breedtes : van 4 tot 50 mm (ons raadplegen) 
Uitvoering : vlak of U-vorm 
Verpakking : op rol  
 

Afmetingen CS-800 DS GREY (vlakke uitvoering) 
Dikte x breedte 

(mm) 
Rollengte  

(m) 
Aantal rollen 

per doos 

1,5 x 20 50 2 

5 x 35 9,6 6 

 
Afmetingen CS-800-DS ROND 

Diameter  
(mm) 

Rollengte  
(m) 

Kleur Aantal rollen 
per doos 

6 8 grijs/zwart 22 

8 6 grijs 22 

 
Afmetingen CS-800 DS BLACK (vlakke uitvoering) 

Dikte x breedte 
(mm) 

Rollengte  
(m) 

Aantal rollen 
per doos 

0,8 x 40 50 8 

1,5 x 20 50 2 

2 x 5 20 30 

2 x 12 20 22 
 

 
Eigenschappen 

 zeer goede hechting op hout, behandelde metalen, 
aluminium, beton, cement 

 goede weerstand tegen uv-straling 
 

Opmerkingen 
Wij raden de gebruiker aan de verenigbaarheid van de tape en de 
ondergrond te controleren op gebied van verlijming en chemische 
compatibiliteit en dit rekening houdend met de 
verwerkingstemperatuur. De ondergronden moeten proper, droog, 
gezond en stofvrij zijn.  
Voor een maximale kleefkracht is het aangeraden het contactoppervlak 
goed voor te bereiden door elk spoor van stof, zeep of olie te 
verwijderen met behulp van het geschikt reinigingsmiddel type 
DOWSIL™ R-40 (op basis van een uitgedokterd mengsel van isopropanol 
en aceton – heldere vloeistof). 
 
 

BUTYL CS-800 DS 

 
Technische eigenschappen  
BUTYL CS-800-DS GREY & CS-800-DS ROND 

Karakteristiek Waarde + eenheid 

Vervorming bij belasting maximaal 15 % 

Drukweerstand maximum 2 kN/m 

Gewichtsstabiliteit maximaal 1 % 

Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +40°C 

Temperatuurweerstand van -30°C tot +70°C 

Opslag 
in de oorspronkelijke, 
ongeopende verpakking 
onder de 30°C 

 

Technische eigenschappen BUTYL CS-800-DS BLACK 

Karakteristiek Waarde + eenheid 

Kleefkracht bij dynamische 
treksterkte 

40 N/cm² 

Kleefkracht bij dynamische 
afschuiving 

12 N/cm² 

Peel op 90° 7 N/cm 

Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +40°C 

Temperatuurweerstand van -40°C tot +90°C 

Opslag 
in de oorspronkelijke, 
ongeopende verpakking 
onder de 30°C 

 

Butyltapes zijn plastische producten en hebben een zeer geringe 
elastisch herstel. Zij mogen dus niet toegepast worden voor langdurige 
en permanente verlijmingen en vervangen dus nooit een mechanische 
bevestiging. De mechanische eigenschappen van butyl verminderen bij 
het verhogen van de temperatuur. Producten op basis van butyl zijn 
gevoelig voor solventen. 
 
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 
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: 05 2012. 
De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2020 11 26 
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