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Product 
Seal-it® 575 PRESS-BAND is een hoogwaardig, elastisch blijvend en open cellig 
polyurethaan-schuimstofband, voor voegafdichting, welke geïmpregneerd is met een 
brandvertragende en milieuvriendelijke acrylaat kunsthars, voor een duurzame en 
slagregendichte voegafdichting. 

 
Toepassingen 
• Speciaal geschikt als duurzaam voegafdichtingsband tussen / langs diverse 

gevelelementen, zoals puien, vensters, raam- en deurkozijnen. 
• Als hoogwaardig voegafdichtingsband inzetbaar, tussen / langs vele bouwelementen, 

om stof, tocht, vocht, geluid en warmteverlies tegen te gaan. 
• Uitstekend toepasbaar als rugvulling voor afdichtingskitten, om een juiste voegdiepte te 

verkrijgen en / of om een driepuntshechting te voorkomen. 
 

Eigenschappen 
• Uitstekende akoestische- en thermische isolatiewaarde. 
• Hoge- en duurzame slagregendichtheid. 
• Dampdoorlatend- en duurzaam elastisch blijvend opencellig 

polyurethaanschuimstofband. 
• Geïmpregneerd met brandvertragend en milieuvriendelijk kunststofhars. (acrylaat) 
• Intern getest volgens de voorschriften BG2. 
• Eenzijdig zelfklevend, waardoor eenvoudig aan te brengen tijdens de montage. 
• Overschilderbaar met de gangbare watergedragen verven. 
• Verenigbaar met de meeste afdichtingskitten. 
• Uitzetting zelfs bij zeer lage temperaturen. 

 

Standaard assortiment 
Artikelnummer Kleur / afmeting Verpakking 
SI-575-1002-125 Zwart 10/2 (10x10) 12,5 meter / rol 
SI-575-1003-010 Zwart 10/3 (10x15) 10 meter / rol 
SI-575-1004-008 Zwart 10/4 (10x20) 8 meter / rol 
SI-575-1502-125 Zwart 15/2 (15x10) 12,5 meter / rol 
SI-575-1503-010 Zwart 15/3 (15x15) 10 meter / rol 
SI-575-1504-008 Zwart 15/4 (15x20) 8 meter / rol 
SI-575-1506-056 Zwart 15/6 (15x30) 5,6 meter / rol 
SI-575-2004-008 Zwart 20/4 (20x20) 8 meter / rol 
SI-575-2006-056 Zwart 20/6 (20x30) 5,6 meter / rol 
SI-575-2008-043 Zwart 20/8 (20x40) 4,3 meter / rol 

 
Overige kleuren en / of verpakking op aanvraag. 
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Technische productgegevens 
Karakteristiek Waarde + Eenheid 

Product 
Opencellig, flexibel polyurethaan-
schuimstofband 

Impregnering acrylaat met brand-vertragende additieven 
Temperatuurbestendigheid -40°C tot + 90°C 
Toepassingstemperatuur +5°C tot +30°C 
Thermische geleidbaarheid (DIN 12667) λ10,tr ≤ 0,046 W/m · K 
Verdraagzaamheid met andere 
bouwmaterialen 

voldoet 

Brandklasse (DIN-norm 4102) B2 (moeilijk ontvlambaar) 

Maximum opslagperiode 
1 jaar, droog en in de oorspronkelijke 
verpakking 

Opslagtemperatuur van +1°C tot +20°C 

Product 
Opencellig, flexibel polyurethaan-
schuimstofband 

 
Applicatie condities 
• De materialen en ondergrond moeten vast, droog, vet-, olie- en stofvrij zijn. 
• Voor het aanbrengen zijn meetlint, plamuurmes, schaar of mes en evt. houten wigjes nodig.  
• Het voorgecomprimeerde begin- en eindstuk afsnijden. 
• Bij het afrollen van de band minstens 1 cm extra nemen. 
• Bij verticale voegen onderaan met het plaatsen beginnen. De banden worden stuik gezet. 
• Bij verwerking met verf, lijm en natuursteen, adviseren wij navraag te doen. 
• Seal-it® 575 Press-band mag niet met oplosmiddelen of agressieve chemicaliën in verbinding 

gebracht worden. 
• Seal-it® 575 Press-band mag niet om kozijnhoeken aangebracht worden.  
• Seal-it® 575 Press-band wordt stuikend aangebracht. 
 

Dichtingen volgens de compressiegraad 
 

100%: initiële hoogte van het schuim 
 
75 %: thermische isolatie 

 
50%: wind, stof, geluid 
 
33%: lichte regen, sneeuw 
 
20%: geleverde, voorgecomprimeerde maat 
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Afmetingen 
Voegdiepte (mm) Type (diepte x breedte) Uitgezette afmetingen (mm) 

10 10/2 10 x 10 

10 10/3 10 x 15 

10 10/4 10 x 20 

15 15/2 15 x 10 

15 15/3 15 x 15 

15 15/4 15 x 20 

15 15/6 15 x 30 

20 20/4 20 x 20 

20 20/6 20 x 30 

20 20/8 20 x 40 

30 30/2 30 x 10 

 
De kleinste vermelde breedte is de minimumbreedte. Andere, niet vermelde breedtes zijn eveneens 
op aanvraag leverbaar. 
 

Houdbaarheid 
In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C en +25°C, maximaal 
24 maanden houdbaar, na productiedatum. 
 

Veiligheid & gezondheid 
Voorkom langdurig huidcontact. Als er materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water 
uitspoelen en een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek 
beschikbaar. 
 

Garantie & aansprakelijkheid 
Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in 
overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan 
hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper 
aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze 
testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is 
de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product 
voor de toepassing geschikt is. 


