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Kaiflex Protect TS is een flexibel gesloten cellig isolatiemateriaal met geïntegreerde oppervlaktebescherming en bestaat uit een 

zeer rekbare en scheurvaste elastomeer coating.

Kaiflex Protect TS verhindert condensvorming en beperkt energieverliezen op lange termijn. De gesloten celstructuur levert 

een duurzame dampremmende werking waardoor dampdiffusie verhinderd wordt en het isolatievermogen tijdens de de gehele 

gebruiksduur van het systeem gewaarborgd blijft.

Het flexibele isolatiesysteem met geïntegreerde oppervlaktebescherming
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Het flexibele isolatiesysteem met geïntegreerde oppervlaktebescherming

Kaiflex Protect TS Technische eigenschappen

Bekleding Zeer rekbare en scheurvaste coating

Kleur Zwart

Max. Temperatuur +80 °C

Min. Temperatuur –30 °C Zie voetnoot (1)

Materiaalklasse ◊ Euroklasse E Getest volgens DIN EN 13501-1

Bestand tegen Mechanische belasting Goed

Opslag Zelfklevende producten 1 jaar
Opslag in droge, schone ruimten op 
normale luchtvochtigheid (50 % tot 70 %) 
en kamertemperatuur (0 °C tot +35 °C).

Toepassing buiten Bijkomende bescherming 
tegen UV-straling noodzakelijk

Zie voetnoot (2)

Voetnoot (1) Bij temperaturen onder –30 °C, gelieve onze technische dienst te contacteren. 

Voetnoot (2) Bij toepassingen in de openlucht moet Kaiflex binnen een dag worden beschermd met een ommanteling of met een verflaag met gebruikmaking van Kaifinish Color.
◊ De bouwmateriaalklasse geldt voor metalen of vaste minerale ondergronden.

Kaiflex Protect TS  KKplus-Platen · TS oppervlakte afwerking

Kleur: Zwart

Isolatiedikte
mm

Platen · op rol
1 m Breed

Platen · op rol · zelfklevend
1 m Breed

Type Artikelnr.
m²/

Doos Type Artikelnr.
m²/ 

Doos

6 TS-KKp+06-RL 4007645 30 TS-KKp+06-RL-SK 4007646 30

10 TS-KKp+10-RL 4002531 * 20 TS-KKp+10-RL-SK 4002536 * 20

13 TS-KKp+13-RL 4002532 * 14 TS-KKp+13-RL-SK 4006720 * 14

19 TS-KKp+19-RL 4002533 10 TS-KKp+19-RL-SK 4006721 * 10

25 TS-KKp+25-RL 4002534 8 TS-KKp+25-RL-SK 4007647 8

32 TS-KKp+32-RL 4002535 * 6 TS-KKp+32-RL-SK 4007648 * 6

* Geen voorraad, levertijd op aanvraag. 

Vanaf Ø 323 mm ook voor leiding- en tankisolatie bruikbaar. 

Kaiflex Protect TS  Band

Kleur: Zwart ∙ zelfklevend

Benaming Artikelnr.
Lengte

m
Breedte

mm
Dikte
mm

Rollen/ 
Doos

TS-TAPE 4004074 15 50 3 12
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Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten welke zijn bereikt onder specifieke bedrijfsomstandigheden. De ontvanger/gebruiker van deze gegevens  
en informatie is zelf ervoor verantwoordelijk om zich tijdig te vergewisssen dat deze gegevens ook van toepassing zijn voor de door hem of haar beoogde toepassing(en).

Kaiflex® zijn gedeponeerde handelsmerken van de firma Kaimann GmbH.  


