
KOUDE-ISOLATIE / TECLIT® FLEXTAPE
TECHNISCH PRODUCTBLAD

Productomschrijving

De ROCKWOOL TECLIT Flextape is een hoogwaardige afdichtings-
tape voor het afdichten van naden van aanliggend isolatiemateriaal 
dat flexibel en stevig moet blijven. De tape heeft een hoge kleefkracht 
en is heel elastisch. Daarom is deze uiterst geschikt voor het afdichten 
van verbindingen en doorvoergaten in het isolatiemateriaal van het 
TECLIT-systeem. Ook voor het compartimenteren van leidingwerk is 
TECLIT Flextape uitermate geschikt.

Toepassing

Afdichting van verbindingen en doorvoer-
gaten van koudeisolatie in het TECLIT-systeem. 
Op plekken waar leidingklemmen, flenzen, 
pompen, etc. door TECLIT PS 200 en TECLIT 
LM 200 steken, moet de aluminiumlaag 
worden afgedicht met TECLIT Flextape!
Tijdens de verwerking moet de temperatuur 
tussen +5 °C en +40 °C liggen.

TECLIT® Flextape
Flexibele afdichtingstape



TECLIT® Flextape
Flexibele afdichtingstape
Productvoordelen

n  Zeer flexibel;
n  Hoge kleefkracht;
n  Eenvoudig en snel te installeren;
n  Doeltreffende dampwering;
n  Geschikt voor warmte- en koude-isolatie.

 Symbool Waarde Norm

Dikte 1,1 EN 1849-2

Kleefkracht 5 N/cm EN 1939

Temperatuurbestendigheid langdurig -40 °C tot +80 °C

Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +40 °C

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 10.000 EN 1931

Technische informatie 
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Technische specificaties op datum van productie.
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Breedte (mm) Lengte (m) Rollen / verpakking

50 20 1

100 20 1

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.  
ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid  
van (zet)fouten en onvolledigheden.

Services

Technisch advies
Bij onze bouwkundige specialisten kunt u terecht voor advies met 
betrekking tot bouwregelgeving, thermische en bouwfysische 
berekeningen, detailleringen, producttoepassingen, verwerking 
en actuele thema’s zoals energie-efficiëntie, brandveiligheid, 
circulariteit en akoestiek. Onze bouwkundige specialisten denken 
graag in een vroeg stadium met u mee, om zo de optimale isolatie-
oplossing te vinden voor uw project.
rockwool.nl/technischadvies  ·  rockwool.be/contact


