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PRODUCTINFORMATIEBLAD 

TENCO LOODBAND 

OMSCHRIJVING Tenco Loodband is een zelf klevende tape gebaseerd op bitumen. 
De gebalanceerde formule van verschillende synthetische rubbers 
en bitumen garandeert permanente binding op verschillende 
materialen zoals beton, steen en metalen. De tape is flexibel, en 
hecht direct op droge en vlakke ondergronden. 

TOEPASSING Tenco Loodband is geschikt voor algemene waterdichting, de tape 
vormt een water- en vochtdichte barrière in bouw constructies. 
Maakt naden in beton, raamlijsten en muren ondoordringbaar. 
Geschikt als secundaire vocht barrière, hecht op een groot aantal 
ondergronden. 

VOORNAAMSTE KENMERKEN - CE certificatie volgens NEN EN 13967 
- Gebruiksklaar 
- Scheurt niet 
- UV-bestendig 
- Bestand tegen alle weersinvloeden 

BASISGEGEVENS  

Vorm Band / Tape 

Kleur Zwart / Loodkleurig 

Temperatuur bereik na 
applicatie: 

- 20°C / + 70°C 

GEBRUIKSAANWIJZING Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vet, vuil en losse roest. 
Tape op maat snijden of knippen. Het beschermingspapier over ca. 
5 cm verwijderen en de rest van de zelfklevende tape stevig 
aandrukken. Daarna stapsgewijs de rest van het papier verwijderen 
en de tape stevig aandrukken op de ondergrond. Bij temperaturen 
onder de + 5 °C de ondergrond en het tape licht verwarmen. 

VERWERKINGSTEMPERATUUR Minimaal 5 °C en maximaal 35 °C bij 80% relatieve  
luchtvochtigheid. 

GEBRUIKSVOORSCHRIFT  

Veiligheids- en 
Milieuvoorzorgsmaatregen 

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn  
op de verwerkingsfase van dit product en informatie over de  
behandeling van afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit 
product. 

Hantering en opslag De kenmerken van de materialen blijven hetzelfde gedurende lange 
tijd, maar voor optimale prestatie wordt gebruik binnen 24 
maanden aanbevolen. Het product moet worden opgeslagen in een 
droge, goed geventileerde ruimte bij een temperatuur van 10°C tot 
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25°C . Sla het product alleen op in de originele verpakking.  

VERPAKKINGEN 7,5 cm x 10 meter, 10 cm x 10 meter, 15 cm x 10 meter 
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