
  

  
   

Technische fiche   

Hannoband®-600  

  
Productbeschrijving   

Voegafdichtingstape uit flexibel polyurethaan schuim met impregnatie van acrylaatdispersie, hulp- en 

vulmiddelen. Voorgecomprimeerde rollen met acrylaatlijm om de montage te vergemakkelijken.   

  

Producteigenschappen   

‒ Belastinggroep DIN 18542 BG1  

‒ Bouwmateriaal klasse DIN 4102-B1*   

‒ EN 1027 slagregendichtheid >600Pa*   

‒ EN 1026 a-waarde <1.0*   

‒ “Zeer lage emissie Plus” EMICODE®-EC1Plus   

  

Toepassingsgebieden  

Hannoband®-600 kan universeel ingezet worden voor het afdichten van voegen in hoogbouw. De preferentiële 

toepassingsgebieden zijn raamconstructie, houtbouw, prefabconstructie en metselwerk, kaderbouw en 

betonbouw.   

Hannoband®-600 biedt bijzondere voordelen voor het afdichten van verbindingsvoegen en dilatatievoegen 

tussen de verschillende bouwdelen.   

  

Hannoband®-600 rollen zijn universeel inzetbaar en kunnen door de voorcompressie ook in reeds bestaande 

voegen ingebracht worden.  

Leveringsvorm   

Voorgecomprimeerde rollen, zelfklevend aan één zijde, rollengte: 2 – 24 m, afhankelijk van de dikte van het 

materiaal. Geleverd in breedtes van 10 – 1000 mm.  

Technische Gegevens    

Kleur     Grijs   

Spanningsgroep   DIN 18542   BG1*   

Bouwmateriaal klasse   DIN 4102   B1, brandvertragend*   

Luchtdoorlaatbaarheid  EN 1026   an ≤ 1 (m³ / h m dPa)⅔*   

Slagregendichtheid  EN 1027   ≥ 600 Pa*   

Compatibiliteit met naburige 

bouwmaterialen  

DIN 18542   Geslaagd*   

Waterdampdiffusie   EN ISO 12572   sd < 0.5 m*   

Emissies   EMICODE®   EC1Plus   

Temperatuurbestendigheid   DIN 18542   80°C*   

Toepassingsbereik     - 30° C tot 100° C   

Opslagstabiliteit    18 maanden vanaf de productiedatum   

 * DIN18542:2009-BG1 gecertificeerd  

  

  



  

  
  

  

 

 

Gebruik   

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die in elk pakket is bijgevoegd. De herstelkarakteristieken zijn afhankelijk van 

het product, de opslagomstandigheden en de omgevingstemperatuur.  

  

Afmetingen  

  

  

Voegdiepte  

[mm] (tF)  

Nominaal 
voeg [mm]  

(bN)  

Toepassingsbereik [mm]  
  

Rollengte [m]  

Min. (bmin)  Max. (bmax)  600  600 XL  

>10  /2  1.5  2.5  12  24  

>10  /3  2  4  12  24  

>10  /4  3  7  10  15  

>15  /6  4  9  7.5  15  

>15  /8  5  12  5  10  

>20  /10  7  15  4.3  7.5  

>25  /12  8  20  3  5  

  

Reiniging   

Maak de huid schoon met water en zeep. Impregneermiddel en / of lijmresten kunnen worden verwijderd met 

reinigingsmiddel op basis van petroleum. Neem veiligheidsinstructies in acht.  

  

Afval   

Taperesten kunnen met het huisvuil worden weggegooid. Neem de lokale voorschriften in acht.  

  

Veiligheidsinstructies  

Het product is op grond van de voorliggende gegevens en ervaringen geen gevaarlijke stof in de zin van de 

Verordening betreffende gevaarlijke stoffen en de overeenkomstige EG-Richtlijn. Toch raden wij aan om de 

zorg en hygiëne gebruikelijk bij de omgang met chemische stoffen in acht te nemen.   

  

Beperking van aansprakelijkheid   

Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden met garantievoorwaarden zijn van toepassing, en u kan deze 

raadplegen op www.hanno.com. Deze technische fiche biedt niet-bindende informatie zonder garantie. De 

aangegeven instructies voor gebruik moeten aangepast worden aan de gegeven omstandigheden. De 

gebruiker is verplicht om de geschiktheid en de gebruiksmogelijkheid van het product na te gaan door het zelf 

te testen, om zo fouten, waarvoor wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, te voorkomen. Onder voorbehoud 

van technische veranderingen.   

  


