
RESISTIT® E SK

Duurzame waterafdichting voor
goot, kelderwand, fundering,
kozijnaansluiting en gevelconstructie.

m e e r  d a n  3 0  j a a r  
e r v a r i n g !
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Phoenix op internet:
http://www.phoenix-benelux.com

RESISTIT® E SK is een zelfklevende 
gewapende EPDM (rubber) strook met een dikte van
totaal 1,6 mm. Het materiaal bestaat uit een hoogwaardig
met glaskoord gewapende EPDM, waar aan de
onderzijde een zelfklevende laag is aangebracht welke is
voorzien van een beschermfolie. De strook heeft een
lengte van 20 meter per rol, en is standaard leverbaar in
de volgende breedtes: 100, 150, 200, 250, 300, 333,
400, 500, 666, 750 en 1000 mm.

Specifieke voordelen: 

L Levensduurverwachting EPDM minstens 40 jaar
L Verouderingsbestendig,

bestand tegen U.V.- en I.R. straling
L Hoge bestendigheid tegen biologische organismen

en chemicaliën
L Vliegvuur- en stralingswarmtebestendig

(DIN 4102, klasse B2)
L Temperatuursbestendig van ca. -35°C tot +100°C
L Elastisch blijvend, met een rek bij breuk van ca. 500%
L Alle naden en details zijn thermisch te lassen

De toepassing:

RESISTIT® E SK is uitermate geschikt als afdichting,
daar waar vocht of regen kan binnendringen. Dit geldt
voor diverse bouwdelen, zoals kozijnen, dorpels, gevel-
elementen, funderingen en kelderwanden. Met het 
zelfklevende product RESISTIT® E SK levert Phoenix
voor het bekleden van houten en metalen goten een
totaalsysteem voor zowel nieuwbouw als renovatie. 
Voor gevelindustrie en timmerfabriek is RESISTIT® E SK
hét product als indekstrook en alternatief voor lood.

Toebehoren en hulpmaterialen:

Hechtprimer FG 35 
Verdunner G 500
Afvoeren, bestaande uit een EPDM/PP uitloop met een
RESISTIT® E SK manchet.

Spouwmuur

Goot met afvoer Afdichting kelderwand
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