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Een bijzonderheid bij het realiseren van flexibele voegen, waarin RESIFLEX® SK zich al heeft
bewezen, is de afdichting van kruis- en T-voegen. Voor deze uitdaging hebben wij nu een
uniek product ontwikkeld: RESIFLEX® 3D.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Het bijzondere aan RESIFLEX® 3D
is dat het volledig ongewapend is
en daardoor de driedimensionale
bewegingen van de ondergrond
– vooral op kruispunten – zonder
problemen kan opvangen. Daarbij
maakt RESIFLEX® 3D vooral gebruik
van de grote rekbaarheid van het
materiaal EPDM (tot 500 %). Het
stuk RESIFLEX® 3D van 33 x 33 cm
(naar behoefte op maat snijden)
keert na belasting terug in zijn oorspronkelijke staat. Hierbij blijven de
materiaaleigenschappen behouden.
Het beweegt in alle richtingen en
garandeert tegelijkertijd een duurzame en betrouwbare afdichting.
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TOEPASSINGSGEBIEDEN
• RESIFLEX® 3D en RESIFLEX® SK is
voor de realisatie van kritieke
kruis- en T-voegen, vooral op het
gebied van niet-gebruikte of beloopbare dakconstructies, en van
bouwelementen die contact
maken met ondergrond.

OPBOUW
De ongewapende dakbedekking
bestaat uit een EPDM laag en
een speciale hechtlaag.
Het oppervlakte heeft een lichte
structuur. RESIFLEX® 3D wordt met
een hete lucht handföhn verwarmd
en met de RESIFLEX® 3D-oppervlakken verbonden.
De bij het verbinden ontstane
lasnaad dient visuele controle
op dichtheid.
Door de combinatie van RESIFLEX®
SK/3D kunnen T- en kruisvoegen van
flexibele voegen worden afgedicht.
Hierbij kunnen driedimensionale
bewegingen op het kruispunt
volledig worden opgenomen.

RESIFLEX® 3D

VERWERKING | TOEPASSING

Vervolgens wordt RESIFLEX® SK
zoals gebruikelijk met hete lucht
gelast.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voor het gebruik van onze producten moet u de instructies in onze
EU-veiligheidsgegevensbladen en
de veiligheidsinstructies op onze
verpakkingslabels naleven.

NOMINALE DIKTE

1,4 mm ± 10%

BREEDTE

330 mm ± 0,8%

ROLLENGTE

5m

MATERIAALVERSTERKING

geen

RESIFLEX® 3D

RESIFLEX® 3D bedekking (33 x 33
cm) midden op een T- of kruisvoeg
bevestigen.

VERPAKKINGSEENHEID
afzonderlijke rol per stuk

KRUISVOEG
FG35

RESIFLEX® 3D

FG35

RESIFLEX® 3D

RESIFLEX® SK

T-VOEG

RESIFLEX® SK

De informatie en productomschrijvingen in deze publicatie zijn naar eer en geweten opgesteld op basis van onze ervaringen en tests. Uit deze informatie kunnen geen
eisen totschadeloosstelling voortvloeien. Wij behouden ons het recht voor om technisch zinvolle veranderingen aan constructies en programma’s door te voeren als die
beantwoordenaan de hoge eisen qua kwaliteit en vooruitgang.
CARLISLE® CONSTRUCTION MATERIALS B.V.
Industrieweg 16
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