
Het plakband Permo® TR plus garandeert een optimale lucht-
dichte- en winddichte afdichting bij gebruik van de dampremmers  
Wallint®, de Permo® onderdakfolies en de Permo® vert (UV)  
gevelfolies, dit bij de overlappingen van de onderdakfolies, 
rond de hoeken van dakvensters, aansluitingen, kabels of  
aansluitingen met het dakgebinte.

Productvoordelen
 � Toepasbaar op alle Klöber Permo® onderdakfolies en  

Wallint® dampremmers
 � Versterkte UV-bestendige PE-film met goede uitrekbaarheid
 � Eenvoudige controle van het plakken dankzij transparant  

materiaal
 � Zonder extra gereedschap te gebruiken, met de hand   

te scheuren
 � Soepel en uitrekbaar, past zich aan elke vorm aan 
 � Optimale, langdurige en hoogwaardige lucht- en wind- 

dichte afdichting, ongevoelig voor vocht

Toepassingsgebied
Permo® TR plus is ontwikkeld om een optimale verkleving te  
garanderen van de Permo® onderdakfolies en de Wallint®  
dampremmers. Zowel binnen als buiten toepasbaar.

Materiaal
Eenzijdig klevend transparant plakband, PE-rugstrook met  
versterkte wapening

Artikel-nr.
KU 0121-1

Aanvullende producten
 � Permo® onderdakfolies
 � Wallint® dampremmers
 � Buismanchet

Permo® TR plus 
Het multi-functionele, transparante plakband

TECHNISCHE GEGEVENS

Lijmsoort
Lijmgewicht
Rugstrook
Oplosmiddelen
Inlegwerk
Dikte in mm
Aftrekstrip
Kleur
Verwerkingstemperatuur
Temperatuurbestendigheid
UV-bestendigheid
Weerstand tegen veroudering

Houdbaarheid
Rolbreedte/rollengte
Verpakkingseenheden

lijmstof op basis van acrylaat (UV-bestendig)
230 g/m²
speciale PE-drager met versterkte wapening
geen
Gaas
0,3
ja
transparant, grijs bedrukt
> +5 °C
-40 °C/+100 °C
3 maanden
Duurzaam, acrylaat kleefstof droogt niet uit, is niet fragiel, behoudt
langdurig zijn elasticiteit en kleefkracht
12 maanden ≤ 30°C
60 mm x 25 m
10 rollen / doos  800 rollen / pallet
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Permo® TR plus is in het bijzonder geschikt voor het plakken van 
de verschillende Klöber toebehoren met de Klöber-foliebanen.  
Permo® TR plus garandeert een veilige en te controleren naad-
afdichting ook bij inwerking van vocht op een later tijdstip.
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Dankzij de transparantie van 
Permo® TR plus kunnen de folie-
baanoverlappingen tijdens en 
na de verkleving nog worden 
geïnspecteerd en gecontroleerd.




