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TECHNISCHE FICHE 
FICHE TECHNIQUE 

Productbeschrijving 
 

 

De uitwendige stortvoegband zijn voegbanden in PVC. 
De oppervlakte van het voegband heeft een geribbeld 
profiel met uitsteeksels langs één kant. 

 
 

Toepassingsgebied 
 
De PVC externe stortvoegband wordt in de stortvoeg geplaatst tussen twee betonfases die dienen waterdicht 
gemaakt te worden. De voegbanden worden bij het stellen van de bekisting geplaatst, en onderaan de 
constructie ingewerkt. 
 
 

Eigenschappen 
 

Eigenschappen 

Elastomeer PVC-P 

Hardheid - DIN 53505 72 ± 5 ° Shore A 

Treksterkte – DIN EN ISO 527-2 ≥ 10 N/mm² 

Rek bij breuk– DIN EN ISO 527-2 ≥ 275% 

Kleur zwart 
 
 

Dimensies 

 
Dimensies 

Code Type 
Breedte Dikte Aantal 

m/Box 
Gewicht 

Kg/m a (mm) b (mm) c (mm) f (mm) N 

MIAA19 AA 19 190 66 4,0 15 4 25 m 1,25 

MIAA24 AA 24 240 90 4,0 20 4 25 m 1,60 

MIAA32 AA 32 320 105 4,0 20 6 25 m 2,30 
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TECHNISCHE FICHE 
FICHE TECHNIQUE 

Toebehoren 

Schets Code Beschrijving 
Gewicht 

Kg/1 

 

MICH Lasbijl 3,00 

 

MIV Vulcanisatiestrip 0,08/m 

 

FRCOLPA Hete lucht pistool 1,15 

 
MICC Lasmes 0,89 
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