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Toepassing

Reaxyl® ZX-Dampseal is speciaal ontwikkeld om open zijkanten van dampdichte 
isolatieplaten dampdicht af te werken.  Reaxyl® ZX-Dampseal voorkomt ook het 
binnendringen van regenwater via open zijkanten van het dampscherm van dampdichte 
isolatieplaten.  Reaxyl® ZX-Dampseal voorkomt dat UV-stralen het isolatiepaneel 
degraderen op lange termijn. Reaxyl® ZX-Dampseal is ongevoelig voor temperatuur-
schommelingen en komt niet los van de ondergrond, in tegenstelling tot het afplakken 
met een tape (thermoplasten onthechten bij hogere temperaturen). De koppen van 
isolatieplaten kan men met een tape moeilijk dampdicht en duurzaam afwerken.  Met 
Reaxyl® ZX-dampseal gaat dit zeer eenvoudig en uiterst duurzaam.  Reaxyl® ZX-Dampseal 
is blijvend elastisch en vangt de thermische zettingen van de isolatieplaten op. 
Om een plafond van een kelder of kruipkelder dampdicht af te werken gebruik Reaxyl® 
Terpro.
Dit kan eenvoudig door het product aan te brengen met een borstel of rol. Een 
houtskeletbouw kan met Reaxyl® Terpro eenvoudig aan de binnenzijde dampdicht 
afgewerkt worden.

http://www.cruysberghs.be/winkel/reaxyl-zx-dampseal/
http://www.cruysberghs.be/winkel/reaxyl-zx-dampseal/
http://www.cruysberghs.be/winkel/reaxyl-terpro/
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Gebruiksaanwijzing

Reaxyl® ZX-Dampseal wordt met een Reaxyl® radiatorborstel aangebracht op de te behandelen 
zones. Voor grotere oppervlakken vraag naar een aangepast product.

Verbruik

0,75 - 1,5 kg / m². 
Gereedschap reinigen en incidentele vlekken verwijderen met Reaxyl® ZX-Cleaner.
Verpakking: 1,5 kg – 14 kg.

REAXYL® ZX-Dampseal
Materiaal basis: polyether prepolymeer
Oplosmiddel: niet oplosmiddelhoudend
Dichtheid: 1,4 gr/cm³.  
Shore A hardheid: 25 
Dampdiffusieweerstand: μ = 4291
UV bestendig
Rek tot breuk: 400%
Treksterkte: 0,95 N/mm²
Viscositeit: 400 mPa.s.  
Vlampunt: niet van toepassing.  
Kleur: grijs.  
Regenbelastbaarheid: onmiddellijk.
Verwerkingstemperatuur:+ 5 tot + 40 °C.  
Stockage: 1 jaar koel en droog.

Technische gegevens
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http://www.cruysberghs.be/winkel/reaxyl-zx-dampseal/
http://www.cruysberghs.be/winkel/reaxyl-cleaner-zx/
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©2014 Cruysberghs Chemical bvba – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen zijn eigendom van Cruysberghs Chemical 
bvba.  De logo’s van BASF en PCI zijn eigendom van BASF Chemical Company. Alle informatie die via dit document wordt verspreid 
is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze 
producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische 
fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag. De hier aangegeven inlichtingen zijn het 
resultaat van een grondige studie, vroegere gegevens zijn ongeldig.  Test u zelf dit product en test of het bevredigend is voor uw 
doelstelling.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gebruik van onze producten of beschadigingen, ook zijn 
wij niet verantwoordelijk als ons product niet geëigend blijkt te zijn voor uw specifieke doelen.  Niemand heeft het recht om in onze 
naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, die buiten de inhoud van dit informatieblad staan.
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