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TECHNISCHE FICHE 
FICHE TECHNIQUE 

Productbeschrijving 
De voegbanden zijn in SBR rubber met centraal een holle kern. De uiteinden zijn voorzien van een 
rubberknobbel. 

 

Toepassingsgebied 
De voegbanden worden bij het stellen van de bekisting geplaatst, en symmetrisch in het midden van de 
constructie ingewerkt gesteund door de wapening. 
  

Eigenschappen 

 
Eigenschappen 

Elastomeer SBR-rubber 

Hardheid 62 ± 5 ° Shore A 

Treksterkte ≥ 10 N/mm² 

Breukrek ≥ 380% 

Hardheid bij -20°C ≤ 90° Shore A 

Blijvende vervorming ≤ 20% 

Metaalhechting Breuk in elastomeer 

Scheurweerstand ≥ 8 N/mm² 

 

Dimensies 

 

Afmetingen en materialen  

FM250 Breedte rubber 250 mm – dikte 9 mm Afbeelding 1 DIN 7865 

FM300 Breedte rubber 300 mm – dikte 10 mm Afbeelding 2 DIN 7865 
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FM 250 (Afbeelding 1)

 
FM 300 (Afbeelding 2) 

 
 
 

mailto:info.plaka.be@leviat.com
mailto:info.plaka.fr@leviat.com

