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Product 
Geslotencellige pvc-schuimband (lage densiteit), bekleed met een 
plasto-elastische butylmassa met een zeer  grote kleefkracht. 
 
Toepassingsvoorbeelden 

 dichting tegen waterdamp 
 huishoudelijke apparaten 
 automobielindustrie 
 koelinstallaties 
 metalen constructies 
 geprefabriceerde constructies 
 voegen in de scheepsbouw 
 voegen bij  ramen 
 daken van vrijetijdsvoertuigen 
 vaste ramen 
 voegen en dichtingen van buizen 

 
Kleur : zwart 
 
Diameters (onder voorbehoud) 
4,80 – 6,40 – 7,90 – 9,50 – 12,70 mm 
 
Verpakking 
Op rol  
 
Eigenschappen 

 geschikt voor hoeken en onregelmatige contouren 
 koudebestendig zonder barsten 
 laat weinig damp door 
 makkelijk te verwijderen drager voor een nette 

toepassing 
 
Opmerkingen 
Wij raden de gebruiker aan de verenigbaarheid van de tape en 
de ondergrond na te checken op gebied van verlijming en 
chemische compatibiliteit en dit rekening houdend met de 
verwerkingstemperatuur. De mechanische eigenschappen van 
butyl verminderen bij het verhogen van de temperatuur. 
Producten op basis van butyl zijn gevoelig voor solventen. 
 
Ondergrond 
De ondergronden moeten proper, droog, gezond en stofvrij 
zijn. Beschermlaag niet verwijderen voor de voeg op zijn 
plaats zit. De kleeflaag niet aanraken voor toepassing. 
 
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. 

BUTYL CS-850 NOVALASTIC 

 
 
Technische eigenschappen 
 

Eigenschappen schuimband waarde + eenheid 

Dichtheid (ASTM D-1667) 0,15-0,20 g/cm³ 

Shorehardheid 00 
(ASTM D-2240) 

30° 

Druk bij breuk (NTP-7) 980 kPa 

Rek (NTP-7) 180 % 

Compressiekracht (30%) 
(ASTM D-1667) 

40 kPa 

Compressie-afbuiging (30%) 
(ASTM D-1667) 

13 kPa 

Terugkomende vervorming 
(30%) (NTP-37) 

<2% verlies tov de 
oorspronkelijke hoogte 

Waterdoorlating 
(samendr. 30%) (NTP-38) 

voldoet – loopt niet 

Flexibiliteit bij koude temp. 
@ -10°C (AAMA 810.1) 

voldoet – barst niet 

Reguleringen ELV, RoHS voldoet 

Eigenschappen butyl waarde + eenheid 

Dichtheid (ASTM D-1667) 1,25 g/cm³ 

Vaste stoffen (ASTM D-2834) >99 % 

Asgehalte (ASTM D-2834) <60 % 

Reguleringen ELV, RoHS voldoet 

Toepassing  

Aanbevolen 
gebruikstemperatuur 

-25°C tot +70°C 

Aanbevolen 
verwerkingstemperatuur 

+4°C tot +40°C 

Houdbaarheid 2 jaar na productiedatum 

Opslag bij 21°C, 50% R.V. 
 
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: 02-2011. 
De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2020 04 01 
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