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Technische gegevens: 
 

Materiaal 
Weersbestendige , damp-open folie op basis van 
polyethyleen, ingeweven met gestructureerd 
gesponnen polyester vlies 

Kleur Wit   

Dampdiffusieweerstand  µ= +-30 

Waterdampdoorlatendheid (EN1931) Sd > 0.04 

Breukrek (ISO 527-1) 
30% +-5(langs) 
130% +-10(dwars) 

Foliedikte 1.3mm 

Temperatuurbestendigheid -40°C tot +100°C 

Verwerkingstemperatuur +5°C tot + 40°C 

Weerstand tegen water (EN1928) 200mm weerstand 

Kleefkracht van de zelfklevende kleefstrook (EN 
1939-c) 

8N/10mm 

Kleefkracht van de butyltape (EN 1939-c) 33N/10mm 

Trekkracht (ISO 527-1) >5Mpa 

 
Product:  
Soudal SWS OUTSIDE TAPE is een 
weersbestendig en damp-open membraan, 
samengesteld uit een gelamineerd 
polyethyleenvlies aan beide zijden bedekt met een 
vilten cachering. 
 
Toepassingsgebied 
Soudal SWS OUTSIDE TAPE is een onderdeel van 
het Soudal Window System. De tape is 
voornamelijk bestemt voor het slagregendicht en 
damp-open afsluiten van raamaansluitingen in volle 
muren. 
Door z’n lage dampdichtheid biedt Soudal SWS 
OUTSIDE  TAPE een perfecte ademende werking 
zodat vocht naar buiten kan diffunderen. 
  
Materiaal 
- Flexibel, dampdoorlatend membraan dat 

bestaat uit een gelamineerd polyethyleenvlies 
aan beide zijden bedekt met een vilten 
cachering. 

- De randen zijn enerzijds voorzien van een 
dubbelzijdige kleefstrook voor de hechting op 
schrijnwerk en aan de andere zijde een 
butylkleefstrook voor een uitstekende hechting 
op het muurwerk. 

 
Eigenschappen:  
- Grote flexibiliteit 
- Zowel het membraan als de kleefstroken zijn 

UV-bestendig. 
- Gemakkelijke installatie, gemakkelijk plooibaar 

in de hoeken. 
- Damp-open, slagregen- en winddicht. 
- Zelfklevende strip voor de hechting op het 

raamkozijn 
- Alkalibestendig 
- Ademend membraan 
- Bestand tegen micro-organismen 
- UV-stabiel 
- Overpleisterbaar 
- Universeel voor nieuwbouw en renovatie 
- Volledig overpleisterbaar en inpleisterbaar 

tussen 2 nieuwe lagen pleisterwerk 
 
Leveringsvorm: 

Afmetingen 
(mm) 

Lengte/rol 
(m) 

Rollen/karton 

70 25 1 

100 25 1 

150 25 1 
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Opslag: 
12 maanden vanaf de datum van productie in de 
onbeschadigde originele verpakking bij een 
temperatuur van  + 10 ° C tot + 25 ° C. 
 
Applicatiewijze: 
 
 Bevestiging aan het schrijnwerk 
 

• De bevestigingswijze van de SWS 
OUTSIDE TAPE is mede afhankelijk van 
de inbouwwijze van het raam. Kan worden 
toegepast indien raam niet achter slag 
wordt geplaatst 

 

• Afhankelijk van de inbouw kan de plaatsing 
van SWS TAPE OUTSIDE vóór of na de 
installatie van de ramen gebeuren. 

 

• Bij bevestigen van het raamkader in de lijn 
van het buitenmuurwerk, kleef je best  de 
strip van de tape  op de zichtbare zijde van 
het frame.   

 

• In andere gevallen kan ook voor het tapen 
van de zelfklevende pressure sensitive  
strip op de zijkant worden geopteerd. 
Meestal wanneer hechting op de muurzijde 
in de nis gebeurd. 

 
Bevestiging aan de muur 

 

• Het bevestigen van de  butylstrip op het 
metselwerk kan slechts gebeuren na 
uitharding van het polyurethaanschuim  
(gebruik bij voorkeur luchtdicht elastisch 
schuim dat in staat is voegbeweging te 
volgen bij voorkeur Soudal Flexifoam ) 

 

• Om de tape op het muurwerk aan te sluiten 
breng je best  ononderbroken lijmrillen 
Soudafoil 360 H aan in strengen van 5  
mm. * 

 

• Wacht tot het schuim niet meer expandeert 
en snijdt het overtollige schuim weg indien 
mogelijk.  

 

• Breng nu de tape met de butylzijde op het 
metselwerk aan. Druk de tape aan ( met bv 
een roller of plamuurmes)  zodat de  
aangebrachte lijmril tot 1-2 mm en een 
minimale breedte van 25mm wordt 
ingedrukt. 

 

• Het extra gebruik van Soudafoil 360 zorgt  
voor een perfecte waterdichte afdichting  
vooral bij de tape-overlappingen, oneffen 
ondergronden en de verbindingen in de 
hoeken. 
 

Tip: 
 
De hechtkracht van de butylstroken neemt af bij 
temperaturen lager dan 10°C, bij deze 
temperaturen dient extra aandacht worden 
besteed bij het aanbrengen van Soudafoil 
330D.  
 

 
*Soudafoil 360H is een afdichtingslijm  en maakt 
deel uit van het Soudal Window System. Voor een 
juiste applicatiewijze raadpleeg de  Technische 
fiche van Soudafoil 360H. 
 
 
 
 


