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Deltec Tape Soft Orange: Een oplossing voor 
flexibel maskeren
Het maskeren van ruwe ondergronden 

wordt vaak gezien als een lastige klus. 

De tape hecht niet goed aan de onder-

grond, wat veel irritatie met zich mee-

brengt en tijdrovend is. Deltec Tape 

biedt hiervoor de oplossing: Deltec 

Tape Soft Orange!

Dit is een waterbestendige soft PVC 

tape met een kleeflaag van natuurrub-

ber. De tape is extreem flexibel, heeft 

een hoge kleefkracht en valt door de fel 

oranje kleur goed op. De tape is ideaal 

voor het maskeren en afdekken van 

o.a. buitenmuren, betonnen onder-

gronden, kunststof, aluminium en hout, 

is zowel binnen als buiten inzetbaar en 

laat geen lijmresten achter. Zo biedt 

de Deltec Tape Soft Orange constante 

zekerheid, zelfs bij lage temperaturen. 

Naast de oranje versie is deze tape ook 

in het wit verkrijgbaar. 

De belangrijkste voordelen van de Del-

tec Tape Soft Orange op een rij: 

ondergronden

hand te scheuren

Voor meer informatie:

Wiltec, Marianne van de Haterd

De Richtlijnen voor de  
Aluminium Constructeur  
(Revisie 2016) 

Het Aluminium Center Belgium her-

werkt ieder jaar dit referentie hand-

boek. 

In deze versie werd rekening gehouden 

met:

B03-004 m.b.t. de borstweringen 

en lopende technische voorlichting 

i.v.m. bijzondere constructies in glas.

constructies in aluminium volgens 

EN1090, Eurocode 9 en veranda’s.

-

schema’s m.b.t. de berekening van 

aluminium structuren.

-

voerd aan de vakgroep Architectuur 

en Stedenbouw van de UGent en 

de Thomas More Hogeschool – De 

Naeyer en KAHOSL in Gent.

declaraties voor aluminium con-

structies.

zoals BIM en het belang ervan.

voor gevels EN13830 volgens de 

laatste herzieningen.

voorlichting i.v.m. luchtdichte bouw-

aansluitingen

lassen van aluminium.

Per hoofdstuk werd voor de lezer een 

samenvatting gemaakt en een over-

zicht van de belangrijke links en de 

opleidingen die door het Aluminium 

Center Belgium worden voorzien. 

Tot slot werden alle normen en referen-

ties herzien, zodat nu de laatste up-to-

date informatie in dit verband beschik-

baar is. 

De Richtlijnen voor de Aluminium Con-

structeur zijn een referentiewerk voor 

de vakman, architect en geïnteresseer-

den. 

Een abstract in pdf versie is beschik-

baar op de website van het Aluminium 

Center Belgium, www.aluminiumcen-

ter.be. U kan het boek kopen aan de 

prijs van 49 euro/stuk (BTW exclu-

sief) door een email te versturen naar  

info@aluminiumcenter.be met de ver-

melding van uw BTW nr en adminis-

tratieve gegevens. Wenst u een digi-

tale versie dan kan dit ook aan 98 euro/

stuk(BTW exclusief) en geniet u van 

digitale updates tot de volgende revi-

sie.     

Voor meer informatie:

Aluminium Center Belgium

Cyriel Clauwaert

 


