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Productomschrijving Eshalas AB is een zelfklevend bitumineus voegenband. De combinatie van 
blijvende flexibiliteit en uitstekende hechting zorgt voor een langdurige 
waterafdichting, zelfs onder zware belasting als gevolg van thermische krimp. 

  

Toepassingen Eshalas AB is geschikt voor (horizontaal en verticaal) afdichten van 
(asfalt)naden. Het wordt toegepast: 
- tussen koude asfaltnaden. 
- langs freesvakken. 
- in aansluitingen van asfalt op beton. 
- bij putkoppen. 
- bij aansluitingen tussen asfalt en metaal (spoorstaven). 
 

   

Certificaten Eshalas AB wordt geproduceerd conform het ISO 9001 kwaliteitssysteem. 

  

Verwerking Eshalas aanbrengen ter plaatse van de naad en licht aandrukken. Vlak voor het 
aanbrengen van het asfalt het schutpapier verwijderen. Bij toepassing in een 
horizontaal vlak het aangebrachte materiaal afstrooien met leislag en 
aandrukken met een wals. 
 
Ondergrond 
Eshalas kan op vrijwel elke ondergrond worden aangebracht. Stof, zand, vocht, 
roest etc. verwijderen. Voor een optimale hechting op staal en beton de 
ondergrond voorsmeren met Siplast Primer. Indien de ondergrond nat is 
verliest Eshalas AB haar zelfklevende eigenschappen, de overige 
eigenschappen blijven onverminderd behouden. De initiële aanhechting kan 
worden verbeterd door het te behandelen oppervlak verwarmen met een 
brander of föhn.  
 
Voorzorgsmaatregelen 
Geen bijzondere maatregelen vereist. Standaard adviseren wij werkkleding en 
handschoenen. Raadpleeg voor extra maatregelen het 
veiligheidsinformatieblad. 
 
Reiniging 
Materieel eerst spoelen met water. Bitumenresten eerst mechanisch 
verwijderen en restanten verwijderen met oplosmiddel terpentine. 

  

Dosering Bij verticaal gebruik is de benodigde hoogte gelijk aan de dikte van de 
asfaltlaag. 
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Levering Aflevering 
Eshalas wordt geleverd in dozen met 6 rollen à 10 m¹. De standaard maten zijn 
5 x 40 mm, 5 x 30 mm en 6 x 35 mm (dikte x hoogte). Andere afmetingen zijn op 
aanvraag leverbaar. 
 
Opslag en houdbaarheid 
Eshalas droog en koel, niet in de zon, bewaren. Het materiaal is dan maximaal 2 
jaar houdbaar. 

  

Veiligheid en milieu Eshalas AB is volledig vrij van oplosmiddelen en recyclebaar. 
Voor Eshalas AB gelden geen bijzondere gevaren en veiligheidsaanbevelingen. 
Raadpleeg voor details het veiligheidsinformatieblad. 
 
Afvoer 
Lege verpakkingen afvoeren volgens ter plekke geldende voorschriften. 
Product restanten afvoeren als bitumen voor hergebruik of afvoeren onder 
EURAL-code 17 03 02. 

  

Productspecificaties Essentiële kenmerken Prestatie Eenheid Methode 

Rek bij breuk (23°C, 40 mm/min) 3000 %  

Elastische terugvering (20°C) 90 %  

Penetratie 95 0,1 mm NEN 3949 

Lage temperatuur flexibiliteit -15 °C DIN 52123 

 


