
 

 

 

 

 

Aluflex® Flexion  
 

60% uitrekbaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Het product 

 

Aluflex® Flexion is een zelfklevend 

butylafdichtingsbandmateriaal, dat met een rekbare 

metallieke aluminiumfolie gelamineerd is. 

De speciale aluminiumrimpeling maakt het mogelijk, om 

het product Aluflex® Flexion door bewerking meer dan 

60% te rekken. Het afdichtingsbandmateriaal is bijzonder 

geschikt voor het afdichten of vastplakken bij daken.  

 

Toepassingen  

 

Het product Aluflex® Flexion is een universele afdekking en 

overbrugging. Het is ideaal voor het afdichten van 

dakelementen. Het product past zich perfect aan aan 

onregelmatige structuren van schoorstenen, dakramen, 

dakgoten en andere uit het dak stekende elementen. 

Aluflex® Flexion is leverbaar in de volgende kleuren:  

steenrood  

antraciet  

bruin 

 

Eigenschappen 

 

- Zelfklevend en afdichtend 

- Uitrekbaar met 60% van de lengte 

- Zeer lang UV-bestendig  

- Flexibel, licht, handzaam, past zich gemakkelijk aan en 

is eenvoudig toe te passen. 

 

 

 

Voorbereiding van het oppervlak 

 

Aluflex® Flexion is compatibel met de meeste gangbare 

bouwmaterialen. Voor het gebruik moet de 

toepassingsmogelijkheid van het product op het af te 

dichten oppervlak wat betreft hechting en chemische 

verdraagbaarheid bij verschillende temperaturen getest 

worden.  

Let er voor het aanbrengen op, dat het oppervlak droog, 

schoon en glad is. 

Als dit poreus of vettig is, is het aan te bevelen, om primer 

te gebruiken (+/- 250g/m²). Neem de aanwijzingen voor 

het gebruik van de primer in acht. Een foutief gebruik kan 

problemen veroorzaken. 

 

Aanwijzingen voor het aanbrengen  

 

Als het oppervlak voorbereid is, wordt met het aanbrengen 

begonnen: 

- Afhankelijk van de breedte het passende Aluflex® 

Flexion bandmateriaal uitzoeken. 

- Het bandmateriaal uitrollen, tot de gewenste lengte 

bereikt is. 

- De siliconenfolie verwijderen en het bandmateriaal in 

de juiste positie brengen. 

- Met een wals of een lap aandrukken.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke informatie 

 

Opslag: Het product kan lang worden opgeslagen. Toch 

adviseren wij een verwerking binnen 12 maanden. Voor 

een correcte opslag wordt een droge ruimte in het 

temperatuurbereik van +5°C tot +30°C geadviseerd. Opslag 

bij een temperatuur boven de +30°C kan moeilijkheden bij 

het aftrekken van de releasefolie geven. Geen gevaar bij 

vorst. 

 

Gezondheid en veiligheid: Het materiaal is principieel niet 

gevaarlijk, als het met zorg wordt aangebracht. Uit de 

buurt van kinderen houden. Bevat geen oplosmiddelen. 

Vormt geen rook. In buitengewone situaties bestaat de 

mogelijkheid, zich te snijden of te verwonden. Voor 

verdere informatie is het toxicologische 

veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar. 

 

Classificatie voor transport:  

Niet van toepassing. 

Inflammability classification:  

M1 (UNE 23727: 1990 – UNE 23721 : 1990) 

Klasse van het brandgedrag:  

E (EN 11925 – 2; EN 13501 – 1) 

 

Plastoform GmbH geeft 10 jaar garantie vanaf de 

rekeningdatum voor de houdbaarheid en effectiviteit 

van het bovengenoemde product. 

 

Bepalend voor het aanvaarden van een eventuele 

reclamatie is de deskundige opslag en verwerking volgens 

de geldende regels van de branche en de inachtneming 

van onze verwerkingsinstructie. Het bewijs voor de 

herkomst en het leveringstijdstip moet bij klachten door de 

klant geleverd worden. De garantietermijn omvat de 

wettelijke aan tijd gebonden regelingen. Voor het overige 

zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van 

toepassing. De butylbanden zijn kunststofproducten. Ze 

hebben geen elastisch herstel naar de oorspronkelijke 

afmeting. Het materiaal mag niet gebruikt worden voor 

blijvende fixaties. Hoe hoger de temperatuur, des te lager 

de mechanische belastbaarheid van de banden. Ze 

verdragen geen oplosmiddelen. Het wordt dringend 

geadviseerd, om de chemische verdraagbaarheid met het 

oppervlak te controleren. 

 

Afmetingen /verpakking 

 
Standaardlengte: 5 m 
Standaarddikte: 1,2 mm 
Standaardbreedte: 320 en 450mm 

Op aanvraag zijn ook andere diktes, lengtes en 
breedtes leverbaar. De rollen worden afzonderlijk 
verpakt, in dozen gelegd en op pallets geladen. 

 

Eigenschappen Waarden Test 

Standaarddikte 1,2 mm - 

Butylkleur grijs - 

Trekvastheid  lengte >150N/50mm   EN 12311-1  

Breukrek  lengte > 60% + 20%  EN 12311-1 

Kleur alufolie steenrood, antraciet, bruin 

Specifiek gewicht 1,4 g/cm³  ASTM D 792  

Hechtkracht 90° >70 N  ASTM D 1000  

Aftrekhechting > 70 N  ASTM D 6195   

Opnieuw aanhechtbaarheid  6.0 N ASTM D 2979  

Verticale verschuiving < 5 mm  ISO 7390  

Toepassingstemperatuur +0°C / +40° C  - 

Gebruikstemperatuur -30°C/+80°C / 40°C voor max. 24h  - 


