
Technische gegevens
Eigenschappen DIN Specificatie

Materiaaldikte  1,2 mm

Brandklasse   4102  B2 (normaal ontvlambaar), P-NDS04-272

Gewicht   1-1,2 kg/m2

Breuksterkte   53 112 > 10 N / 25 mm

Verwerkingstemperatuur    +15°C tot +35°C

Temperatuurbestendigheid    -35°C tot +100°C, kortstondig +150°C

Houdbaarheid   6 maanden bij +15°C tot +35°C TI
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TP801 Anti-dreunstroken

Productomschrijving
illbruck TP801 Anti-dreunstroken is een  

bitumenkarton t.b.v. geluidsdemping van 

vensterbanken gemaakt van aluminium,  

verzinkt staal of RVS.

Materiaal
Met bitumen geïmpregneerd wolviltkarton.

Kleur
l   antraciet

Producteigenschappen
l   sterk zelfklevend vermogen

l   zeer goede geluidsdemping

Afmetingen

Verwerking
l   Zorg voor droge, schone, vet- en stof-

vrije ondergronden , met behulp van 

AT200 Reiniger

l   Snij het materiaal met een mes op maat.

l   Trek de beschermfolie van het zelfkle-

vend materiaal af.

l   Breng het anitdreunmateriaal in het mid-

den over de hele lengte van de onder-

kant van de vensterbank aan door de 

zelfklevende kant aan te drukken.

Service
Desgewenst kunt u te allen tijde beschik-

ken over ondersteuning vanuit de Tremco 

illbruck organisatie.

     

Algemene informatie:
Bovenstaande gegevens zijn naar ons beste weten verstrekt. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen 
in de receptuur aan te brengen. De koper dient zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen 
van bovengenoemd product. De toepassingswijze, alsmede de omstandigheden bij applicatie, vallen bui-
ten onze beoordeling en zijn derhalve voor uw eigen verantwoordelijkheid. Aansprakelijkheid op grond van 
dit productblad kan niet worden aanvaard. Leveringen uitsluitend volgens onze Algemene leverings- en 
betalingsvoorwaarden. 

Tremco illbruck B.V.
Postbus 20, 4240 CA Arkel
Tel.: +31 (0) 183/568019
Fax: +31 (0) 183/568010
info-nl@tremco-illbruck.com
Tremco illbruck N.V., Kapellen (België)
Tel.: +32 (0) 3/6646384
Fax: +32 (0) 3/6648676
info-be@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com

 breedte x dikte lengte in m/doos 
Art.nr.       in mm      m 

327355 30 x 1,2 1 320

327356 50 x 1,2 1 200

327357 80 x 1,2 1 120

327358 100 x 1,2 1 80

327359 120 x 1,2 1 80


