
Het Emotrade KAB-profiel is een stortvoegband 
met een geïntegreerde zwelband. 

De band wordt toegepast als afdichting van stortnaden 
in betonwerken en wordt geplaatst op de bovenwape-
ning van de vloerplaat.

De KAB-stortvoegband bestaat uit een hoogwaar-
dige thermoplastische kunststof en een zwelband- 
rondprofiel met een hoog expansievolume. 

De waterkerende functie van de KAB-stort-
voegband is tijdens proeven aan de ‘Universität  
Gesamthochschule’ te Essen, afdeling bouw, uitge-
breid onderzocht en zeer goed bevonden. Zelfs bij 
testen met een waterdruk tot 2 BAR hebben de stort-
voegband en de zwelband hun kwaliteit overtuigend  
bewezen. 

KAB-STORTVOEGBAND



De Emotrade KAB-stortvoegenband geeft voor architect en 
aannemer de volgende voordelen:

3  In de constructie zijn kim-opstortingen niet meer nodig.
3  Eenvoudige, zekere en snelle montage door:
3  Eigen profielsterkte en in combinatie met stelbeugels snelle montage.
3  Levering op rollen van 25 meter, daardoor weinig stuiknaden.
3  Thermo-electrisch te lassen.
3  Bij hoeken kan de band met een kleine radius doorgezet worden.
3  Laag gewicht, 1 rol weegt 25 kg.
3  In tegenstelling tot kimplaten geen verwondingsgevaar door scherpe 

kanten.
3  Zekere afdichting door:
 - Geribd profiel (labyrint-principe).
 - Zwelband-rondprofiel (zwelling bij watercontact).

Testrapporten zijn op aanvraag beschikbaar.

WATERDRUK

KAB-STORTVOEGBAND 

Het zwelband-rondprofiel wordt door water geactiveerd. 
Een beschutte, droge opslag is een vereiste.

De getoonde details dienen als voorbeeld en kunnen afwijken van 
daadwerkelijke situaties.

De KAB-stortvoegenband is een gepatenteerd product.

OPSLAG
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Het zwelbandrondprofiel verhindert de wateromloop ter hoogte van de vloer, het opstaande geribde deel de  
wateromloop ter hoogte van de wand.

Bij inbouw, vóór het storten van de vloer,  wordt de KAB-band direct op de vloerwapening geplaatst en met  
beugels (2 per meter) gefixeerd. 

De 25 mm brede markeringsstreep is op een hoogte tussen de 25 en 50 mm aangebracht en  dient om de 
juiste bouwdiepte van de KAB-band aan te geven. Deze mag maximaal 50 mm bedragen. 

Stuiknaden kunnen op 2 verschillende manieren afgedicht worden:
1. Het electro-thermisch lassen van de naad met een lasbijl (het zwelband-rondprofiel moet tijdens het lassen uit de rand genomen 
 worden, na het lassen kan het rondprofiel dan weer in de schoongemaakte rand teruggeplaatst worden).
2.  Verbinden met klemset.
3. Overlappen  van de op elkaar aansluitende KAB-banden. Als overlap moet een lengte van 50 cm en een onderlinge ruimte van mini-

maal 5 cm aangehouden worden.

Bij toepassingen met waterdruk geniet het lassen of het verbinden met een klemset 
van de stuiknaden de voorkeur. 
Kruis- en T-stukken kunnen alleen met het electro-thermisch lasapparaat gemaakt worden.

Montage bij situatie VLOER-WAND

Bij de stort van wand 1 moet het gedeelte met de zwelband in het beton opgenomen worden. 
Het gevaar voor opzwelling als gevolg van regen en dergelijke is hierdoor weggenomen.

Het profiel kan door middel van de bekisting bevestigd worden.

Tijdens de tweede stort kan de brede profielzijde zonder verdere bevestiging gestort worden.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Montage bij situatie WAND-WAND

PVC-P
KAB voor:
- vloer / wand

Totale breedte Banddikte Minimale 
betondekking

KAB 125 125 5 25

KAB 150 150 5 25

Bevestigingsbeugels inbegrepen in de kit
Verbindingsset KS 12 voor KAB 125 - KS 15 voor KAB 150
KAB-kit: 25m KAB en 50 bevestigingsbeugels

PVC-P 
KAB voor:
- wand / wand

Totale breedte Banddikte Inbouw

KAB 175 S 175 5 midden van het 
beton

- met bevestigingsogen
- zwelbandstroken langs beide zijden
- vochtbestendig verpakt
- inwendig versterkt

PVC-P 
KAB voor:
- scheurinitiatie

Totale breedte Banddikte Inbouw

KAB 175 SR 175 5 midden van het 
beton

Breukstrip SE 45, 45 mm lang

Inbouwsteun voor KAB 175 SR

De KAB 175 SR heeft net als de KAB 175 bevestigingsogen en 
zwelbandstroken langs beide zijden.
Daarenboven heeft hij geïntegreerde bevestigingspunten voor de breukstrips SE 45
De breukstrips kunnen in functie van de toepassing één- of tweezijdig verlengd worden.
De wandverzwakking ten behoeve van de scheurinitiatie dient minimaal 1/3 van de wanddikte te 
bedragen. Op deze manier zal het beton op de correcte plaats doorbreken.

KAB-STORTVOEGBAND - technische fiche
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• Alle verbindingen kunnen op de werf gerealiseerd worden

• Betrouwbare verbindingen: eenvoudig en snel door lassing of mechanische verbinding.

• De KAB band kan geplooid worden met een radius van ong. 10 cm.

• De combinatie met een stortvoegband of uitzettingsvoegband kan bekomen worden 
 door lassing of mechanische verbinding.

• Alle verbindingsstukken, bv liggend L, worden vlak gelast.

PRODUCTOMSCHRIJVING VERPAKKINGSEENHEID GEWICHT

PRODUCT-PAKKET, IN KARTON MET OPGEDRUKTE PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

KAB 125, pakket
25 m KAB / 50 stelbeugels

Karton,
12 Kartons/Pal.

30 kg/Karton

KAB 150, pakket
25 m KAB / 50 stelbeugels

Karton,
12 Kartons/Pal.

35 kg/Karton

AFZONDERLIJKE PRODUCTEN

Combi-Stortvoegenband
KAB 125

Rollen van 25 m
24 Rollen/Pal.

1,1 kg/m

Combi-Stortvoegenband
KAB 150

Rollen van 25 m
24 Rollen/Pal.

1,3 kg/m

KAB-stelbeugels Pak met 25 st. 0,1 kg/stuk

TOEBEHOREN

Lasbijl 250 Watt 1 stuk 1 kg/stuk

KAB-STORTVOEGBAND - technische fiche

 VERBINDINGEN

VOEGBANDEN in uitvoering
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