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COLBAND
Productinformatieblad 25.06.2012
Banden voor aansluitingsvoegen tussen K.W.S.-bedekkingen

 Beschrijving
Geprefabriceerde bitumenband met plastischelastisch
karakter, koud te verwerken.

VALCKE
BOUWSPECIALITEITEN

 Technische gegevens

Kleur : 
Type : 
Basis : 

Zwart
Smeltbare voegband in vaste vorm
Gepolymeriseerd bitumen.

 

 Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze 
beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen 
enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van 
onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren 
over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze 
producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden 
gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van 
twijfel gelieve ons te raadplegen. 

 

 Contactgegevens
Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be

 

 

 Opslag en houdbaarheid
Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de 
originele verpakking,minimaal 12 maanden houdbaar.

 Verpakking
hoogte 35mm - kartons van 40 lm
hoogte 40mm - kartons van 30 lm

 Toepassing
Uitvoeren van de aansluitingsvoeg in koolwaterstofhoudende 
bedekkingen.
Voorbeelden :

•
•
•

•

Aansluiting pechstrook tegen de rijvakken.
Verbindingen tussen de herstelde zones en de oude zones.
Blijvende waterdichting tussen beton en gietasfalt of
omhulde steenslag op wegen en bruggen.
Uitzettingsvoegen tussen klinkers en andere verharding.

 Eigenschappen
Verzekert een perfecte verbinding op het niveau van de voeg 
tussen de verschillende lagenvertinde steenslag. Plastisch – 
elastisch. Zuiver en gemakkelijk te plaatsen. Geen voorafgaande 
smelting bijgevolg geen tijdverlies. Standvastig gewicht per lm 
met de garantie van een gelijkvormige verdeling van de bitumen 
en van een perfecte aankleving. Eigenschappen vergelijkbaar met
warm te gieten mastieken.

 Verwerking
De verbinding tussen de bestaande asfaltlaag en de nieuwe asfalt- 
of betonlaag wordt bekomen door het smelten van COLBAND. De 
temperatuur van het asfalt tijdens de werken volstaat meestal om 
een COLBAND van 10mmtot binnenin te verwarmen om aldus een
perfecte las te bekomen.


