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PANDSER® EPDM ZK-A is een uit 2 delen opgebouwde EPDM strook. Aan de basis van dit 
hoogwaardige product staat de PANDSER® EPDM 0,5mm strook. Deze is voorzien van een 
hoogwaardig zelfklevende acryl tape. De tape is speciaal voor PANDSER® ontworpen en biedt 
een hoge kleefkracht. 

TOEPASSING
PANDSER® EPDM ZK-A is ideaal toepasbaar als waterkering rondom (stel) kozijnen. Door de 
hoge elasticiteit en goede water- en winddichting is EPDM ZK-A ook op zeer diverse plaatsen 
toe te passen als luchtdichte tape. Denk hier aan kozijn binnenspouw aansluitingen.

VERWERKING
Bij bevestiging op beton en/of andere zuigende ondergronden voorbehandelen met 
PANDSER® EPDM primer. Wordt het product in zijn geheel volledig buiten toegepast dan is 
PANDSER® EPDM ZK-B de betere oplossing.

VOORDELEN

• Hoge aanvangshechting (direct vast)

• Blijvende elasticiteit

• Snel en eenvoudig te verwerken

• Lange levensduur

• Ongevoelig voor veroudering

• Bestand tegen hoge temperaturen

• Ozon stabiel                                                                              

PANDSER®

EPDM ZELFKLEVEND 
ACRYL

EUROPESE EPDM KWALITEIT

HOOGWAARDIGE ACRYL KLEEFLAAG

EPDM PRIMER



Meer informatie over o.a. de  verwerking van dit  
product vind je op WWW.PANDSER.NL
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EPDM ZELFKLEVEND ACRYL 
TECHNISCHE SPECIFICATIES
ALGEMENE GEGEVENS
Productomschrijving Dikte PANDSER® EPDM ZK-A 0,74mm

Lijm: De lijmlaag is gemaakt van een speciaal voor  
PANDSER® gemodificeerd acryl. Het biedt een extreem 
hoge kleefkracht. De kleeflaag werkt goed op vrijwel 
alle ondergronden, zelfs op PE, PP en diverse spinvlies 
materialen.

Productstructuur Versterkt met een PES/PVA wapening. Afgedekt met een 
witte Polyolefin folie

Lijm gewicht 180 g/m²

Eigenschappen Temperatuurbestendigheid: -35°C tot +120°C 
volgens testmethode AA-B-12-07

Kleefkracht Minimaal 20N / 25mm 
volgens testmethode DIN EN 1939

Artikelnummer PANDSER® EPDM ZK-A Aantal 

WKFEP500-1005 50mm x 20M per rol

WKFEP500-1010 100mm x 20M per rol

WKFEP500-1015 150mm x 20M per rol

WKFEP500-1020 200mm x 20M per rol

WKFEP500-1025 250mm x 20M per rol

WKFEP500-1030 300mm x 20M per rol

WKFEP500-1040 400mm x 20M per rol

WKFEP500-1050 500mm x 20M per rol

WKFEP500-1060 600mm x 20M per rol

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

VERWERKING
Bereid het oppervlakte voor en ga als 
volgt te werk:

• zuigende ondergronden eerst 
voorbehandelen met PANDSER® 
EPDM primer.

TOEPASSING
GEVELS


