
Voorbereiding

• Bepaal de afmetingen van de schuimband:

 - Breedte: de band wordt op maat gesneden en kan aangepast worden aan de breedte van de 
groef van het schrijnwerk/kozijn.

 - Keuze van de dikte: 
Om een luchtdichte aansluiting te verkrijgen, moet de 2521 Schuimband met minstens 10% van 
de oorspronkelijke dikte worden samengedrukt (maximaal 60%). 
Om een waterdichte aansluiting te verkrijgen moet de 2521 Schuimband met 30% van de 
oorspronkelijke dikte worden samengedrukt (maximaal 60%).  
De beschikbare diktes zijn: 3 / 4,5 / 6 / 10 / 12 / 15 / 20 mm.

 - Bijvoorbeeld:

 - bij een opening van 3 mm: band van 4,5 mm dikte gebruiken

 - bij een opening van 7 mm: band van 10 mm dikte gebruiken

 - bij een opening van 8 mm: band van 12 mm dikte gebruiken

• Niet-poreuze ondergronden moeten op voorhand met de universele reiniger DOWSIL™ R-40  
ontvet worden.

VERWERKINGSGIDS
Lucht- en waterdichte aansluitingen

met 2521 Schuimband

Om een water- en luchtdichte verbinding te creëren tussen het  
schrijnwerk/kozijn en de dragende ondergrond (bijvoorbeeld blauwe steen,  
Winframer, Purenit, ...) wordt er vaak gebruikgemaakt van een kit. Een 
visuele controle is echter onmogelijk waardoor de kleinste verschuiving 
water- en luchtinfiltratie kan veroorzaken. Snellere en zekerdere 
afwerkingen zijn echter mogelijk met de 2521 Schuimband.



Plaatsing 

Meer info en details kan u terugvinden op onze website: 
www.casteleinsealants.eu • info@casteleinsealants.eu

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.

Bovenstaande verwerkingsvoorschriften gelden voor de standaardapplicaties hierboven. Indien uw applicatie afwijkt van bovenstaande 
standaardapplicaties, gelieve ons eerst te contacteren.

Verwerkingsvoorschriften d.d. 2020 04 01.

2. Positioneer het schrijnwerk/kozijn.

1. Breng de 2521 Schuimband 
aan op het schrijnwerk/kozijn 
en verwijder pas nadien de 
beschermfolie.


