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EFIBANDE ALU 
 

Omschrijving 
 
EFIBANDE ALU is een zelfklevende afdichtingsband op basis van aluminium folie. 
EFIBANDE ALU wordt voornamelijk gebruikt voor het water-, lucht- en dampdicht afsluiten van naden tussen 
de isolatie platen van gevel- en daksystemen, muur- en dakdoorvoeren (geen rookgasdoorvoeren) en 
randaansluitingen. 
 
 

Samenstelling 
 
 EFIBANDE ALU 
Kleeflaag acryl polymeer 
Afwerking bovenzijde aluminium folie 

Afwerking onderzijde wegtrekbaar siliconenpapier 

 
 

Verpakking & opslag 
 

 EFIBANDE ALU 
Afmetingen van de rol 75 mm x 50 m 
Aantal rollen per doos 16 
 
De kwaliteit en de eigenschappen van het product blijven behouden gedurende een zeer lange periode. 
Het is echter aangeraden om het product te verbruiken binnen de 6 maanden na productie. Bewaren in 
originele gesloten verpakking bij een temperatuur tussen +5 en +40 °C. 
Opslag bij hogere temperaturen kan problemen geven bij het verwijderen van het siliconenpapier. 
Vriestemperaturen hebben geen invloed op het product. 
 
 

Eigenschappen 
 

 EFIBANDE ALU 

Dikte (mm) 0,6 
Dikte drager (µm) 50 

Maximale treksterkte L/B (N/cm) 26 
Rek bij maximale treksterkte L/B (%) 9 
Kleefkracht op staal (25 °C) (N/25 mm²) 15 

Verwerkingstemperatuur (°C) +5 / +60 
Temperatuursbereik (°C) -20 / +120 
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Verwerking 
 
De ondergrond moet schoon, proper, stof- en vetvrij zijn. 
 
Rol af, snijd op de gewenste lengte en lijn de afdichtingsband uit. 
Verwijder langs één zijde een klein gedeelte van het siliconenpapier, kleef de tape en druk goed aan. 
Kleef de tape vervolgens met lichte druk door het siliconenpapier stelselmatig weg te trekken 
Druk nu de tape goed aan door te wrijven met een doek om insluiting en vorming van luchtbellen te 
vermijden. 
Voorzie een minimale overlapping van 5 cm bij een verbinding tussen 2 banden. 
 
 

Algemene informatie 
 
De bovenstaande informatie wordt naar eer en geweten verschaft. 
Door de grote verscheidenheid aan vereisten en omstandigheden op de werkplek kan het nodig zijn om 
het product te testen onder de specifieke omstandigheden om te verzekeren dat het geschikt is voor het 
beoogde gebruik. In geval van twijfel, neem contact op met SOPREMA voor meer informatie. 
Enkel de meest recente versie van het document is geldig. Wij behouden ons het recht voor om 
wijzigingen aan te brengen die de technologische vooruitgang en verbetering van onze producten 
weerspiegelen. 
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