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©Auteursrechtelijk beschermd 
Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de 
rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld. 
Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

TECHNISCHE FICHE 
FICHE TECHNIQUE 

Productbeschrijving 
 

 

Zelfklevende voegband in polyethyleen , kleur wit of zwart. 

 
 

Toepassingsgebied 
 

• Afdichtingsband ter ondersteuning van de elastomeer mastiek 

• Om de juiste voegdiepte te krijgen 

• Afdichting van de voegen tussen de bekistingspanelen 

• Gebruikt bij gebouwen en timmerwerk. 

• Tochtdichting 
 
 

Eigenschappen 
 

Mechanische eigenschappen 

Eigenschap Norm Waarde 

Materiaal  Polyethyleen 

Type cellen  gesloten 

Kleur  Wit of zwart 

Drukweerstand bij 50% ISO 844 98 kPa (gemiddelde waarde) 

Densiteit ISO 845 30 kg/m³ 

Treksterkte 
lengterichting 
dwarsrichting 

ISO 1926 
 
325 kPa 
220 kPa 

Rekbaarheid 
lengterichting 
dwarsrichting 

ISO 1926 
 
125 % 
115 % 

Druk set 
22u opladen, 23°C, druk 25% 

0,5u na ontlading 
24u na ontlading 

ISO 1856-C 

 
 
20 % 
12 % 

Thermische geleidbaarheid 
bij 10°C 
bij 40°C 

ISO 2581 
 
0,038 W/mK 
0,042 W/mK 

Werktemperatuur intern -30 °C / +80 °C 

Opslag 
 

In de oorspronkelijke, ongeopende verpakking bij 
kamertemperatuur 

Isolatie  Thermisch : zeer goed 
Geluid : zeer goed 

Ondoordringbaarheid  Tegen water, lucht en gas mits genoeg 
samendruk 

 

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


PLAKA-SOLUTIONS.COM 
 

Voor alle bijkomende inlichtingen, gelieve uw Leviat agentschap te contacteren. 

België : info.plaka.be@leviat.com / + 32 (0) 2 582 29 45 

Frankrijk : info.plaka.fr@leviat.com / +33 (0) 5 34 25 54 82 

 

 

 

Pagina 2 van 2 

 

 

PLAKA - VOEGBAND JAP 
Zelfklevende band in polyethyleen 
REF 08.02.01 - Versie V02 - 08/09/2020 

©Auteursrechtelijk beschermd 
Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de 
rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld. 
Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

TECHNISCHE FICHE 
FICHE TECHNIQUE 

Dimensies 
 

Materiaal dimensies 

Tekening Code B (mm) H (mm) p/box Gewicht 
(kg/Box) 

 

JAP1010 10 10 450 1.96 

 JAP1502 15 2 600 1.40 

 JAP1505 15 5 300 1.40 

 JAP1510 15 10 300 1.96 

 JAP1515 15 15 150 1.85 

 JAP2015 20 15 100 1.80 

 JAP2020 20 20 110 2.25 

 JAP3030 30 30 160 5.60 

 JAP4040 40 40 96 3.90 

 

Opmerking 

 
Bij zelfklevende uitvoeringen dient de lijmlaag alleen maar voor een eenvoudige positionering van het product 
(hulp bij montage). Het product mag mechanisch niet belast worden. 
Voor een maximale kleefkracht is het aangeraden het contactoppervlak goed voor te bereiden door elk spoor 
van stof, zeep of olie te verwijderen met behulp van het geschikt reinigingsmiddel (op basis van een 
uitgedokterd mengsel van isopropanol en aceton – heldere vloeistof). 
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