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Accessoires:
• Schaar

• Mes

• i-Form® Klopper

• Lijm

• Butyl Band

• Aluminium klem profiel, voor muur aansluitingen

Eigenschappen:
Dikte: 1.9 mm. (standaard dikte)

Gewicht: 3.24 Kg / M2

Kleur: Zwart / Grijs / Rood

Andere kleuren op aanvraag

Levensduur: > 20 Jaar (onder normale omstandigheden)

Testresultaten:
i-Form® is getest en voldoet aan de eisen volgens DIN 7864.

• Materiaal stabiliteit volgens ISO 6502:1999

• Treksterkte volgens ISO 37:2005, Cor. 1:2008, type 2

• Scheurweerstand volgens ISO 34-1:2010, method C

• Verouderingstest volgens ISO 188:2007, method A

• Verandering van treksterkte en rek bij breuk na gesimuleerde weersin-

vloeden Xenon Test, ISO 4892-2:2006(E), method B

• Ozon resistentietest na 14 dagen opslag in water; testcondities 20% rek,

40*C, 200 pphm, 200 uur

• Koude test 7 dagen bij -30 °C.

Op aanvraag kunnen test rapporten bekeken worden.

     i-Form de innovatie op
     f lexibele afdichtingsband



i  -Form®
f lexibel  afdicht ingsband
 
i-Form® is een multifunctioneel flexibel afdichtingsband

speciaal ontworpen voor dak- en wandtoepassingen. Het

wordt toegepast op diverse dakprofielen en ondergronden.

i-Form® is opgebouwd uit 3 lagen, bestaande uit een EPDM

rubberen toplaag, een tussenlaag van speciaal aluminium

strekmetaal en een onderlaag van EPDM Rubber met spe-

cifieke eigenschappen en voorzien van beschermfolie. De 

materiaal samenstelling zorgt voor een goede bescherming 

tegen veroudering, Ozon en UV straling.

Verwerking

i-Form® kan eenvoudig op maat worden

geknipt of gesneden, en worden gevormd

met de handen of met een klopper

Eigenschappen en voordelen:
Vorm vast  
i-Form® is vormvast, en te vormen naar wens van de verwerker.

Flexible 
i-Form® is buigzaam en rekbaar tot 62% in de lengte en 22% in de breedte.

Veilig  

i-Form® is onschadelijk voor de mens en milieu.

Waterdicht 

i-Form® is waterdicht.

Recyclebaar 
i-Form® is 100% recyclebaar.

Snel en licht 

i-Form® is licht in gewicht en kan snel en

eenvoudig worden verwerkt.

Butyl Plakstrip
i-Form® heeft aan de onderzijde een

plakstrip van butyl, voor directe hechting

op de ondergrond.

Standaard maten:  

Breedte  Lengte Gewicht Doos

  100 mm. 10 M.  3,20 Kg. 1

  150 mm. 10 M.  4,85 Kg. 1

  200 mm. 10 M.  6,46 Kg. 1

  250 mm. 10 M.  8,09 Kg. 1

  300 mm. 10 M.  9,70 Kg. 1

  400 mm. 10 M.  12,93 Kg. 1

  500 mm. 10 M.  16,16 Kg. 1

  600 mm. 10 M.  19,40 Kg. 1

1000 mm. 10 M.  32,33 Kg. 1

Door interne confectie faciliteit zijn andere

maatvoeringen mogelijk.


