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Technisch merkblad RT 927 010

Datum update: 26-06-2017KÖSTER TPO Looppadbaan

Gestruktureerde TPO dakbaan voor het aanleggen van TPO
voetpaden op een platdak
Eigenschappen
Gestructureerde looppadbaan uit Köster TPO voor het eenvoudig
aanleggen van looppadbanen voor b.v. onderhoud op Köster TPO en
Köster ECB dak en dichtingsbanen. Door de inzet van Köster
Looppadbanen kunnen loopaden gemarkeerd worden volgens de
voorschriften van de DIN 4426, deze norm geeft de
veiligheidstechnische eisen weer die gelden voor werkplekken en
mobiliteit op platte daken tot een neiging van 20°. Köster TPO
looppadbanen munten uit in een laag gewicht, zekere montage en een
antislipachtige oppervlakte structuur. De baan is UV en
verweringsbestendig en beschermt de Köster TPO en ECB dakbanen
tegen mechanische beschadigingen. De Köster looppadbaan laat zich
eenvoudig met hete lucht op de dakbaan bevestigen.

Technische gegevens
Samenstelling KÖSTER TPO
Bovenzijde gestructureerd
Onderzijde glad
Kleur grijs
Lengte in m 10
Breedte in m 1
Dikte in mm ca. 3
Hoogte van profiel in mm ca. 1
Gewicht g/m² ca. 3000
Antislip Beoordelingsgroep R10
Vervangingsruimte Beoordelingsgroep V10

Ondergrond
Köster TPO en ECB dak en dichtingsbanen. De dakbanen moeten vrij
zijn van hechtingsverminderende stoffen zoals olie, vet, bitumen etc.

Verwerking
De verwerking van Köster Looppadbanen en de Köster TPO dakbanen
volgens de Köster verwerkingsvoorschriften.
Het verloop van het pad vooraf markeren. Vervolgens de Köster
Looppadbaan langs de markering aanbrengen. Tussen de banen een
afstand van minimaal 2 cm aanhouden. De Köster Looppadbaan
worden vervolgens met hetelucht geföhnt.

Verpakking
RT 927 010 1 m x 10 mm, 10 m roll

Aanvullend

Bijbehorende produkten
KÖSTER ECB 2.0 mm dakbedekking Art.-Nr. RE 820
KÖSTER ECB 2.0 F gecasheerd - Dakbedekking Art.-Nr. RE 820 F
KÖSTER TPO 1.5 mm dakbedekking Art.-Nr. RT 815
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR) Art.-Nr. RT 815 SK

(FR)
KÖSTER TPO 1.8 mm Dakbanen Art.-Nr. RT 818
KÖSTER TPO 2.0 mm dakbedekking Art.-Nr. RT 820
KÖSTER TPO 2.0mm F - Dakbedekking Art.-Nr. RT 820 F
KÖSTER TPO 2.0 mm F (FR) Dakbanen Art.-Nr. RT 820 F

(FR)
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig

KÖSTER AFDICHTINGSSYSTEMEN BV • OVERVELD 15 • 3848 BT HARDERWIJK • Tel. 0341467090 • Fax -99 • info@koster-
afdichtingssystemen.nl • www.koster-afdichtingssystemen.nl

KÖSTER TPO Looppadbaan 1/1

http://www.tcpdf.org

