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CPS LT Loodfolie Tape 
170 micron dikke ion-geleidende loodtape voorzien van lijmlaag. 

Algemeen 

CPS LT Loodfolie Tape is onderdeel van een anodesysteem specifiek ontworpen 
voor het bieden van een elektrochemische bescherming, beter bekend als 
kathodische bescherming, voor het voorkomen dan wel stoppen van 
wapeningscorrosie in gewapend betonnen constructies. Het systeem werkt op 
basis van een stroombron waardoor de (bescherm)stroom regelbaar is en het 
systeem te monitoren. 

CPS LT Loodfolie Tape wordt toegepast in samenwerking met CPS GC 
Geleidende Coating een twee-componenten aluminosilicaat geleidende coating. 
CPS GC Geleidende coating wordt op het betonoppervlak aangebracht. Als de 
eerste laag is uitgehard wordt CPS LT Loodfolie Tape aangebracht als primaire 
anode in het systeem. Het anodecontact, waarvandaan de bedrading naar de 
stroombron wordt gevoerd, wordt aangemaakt op de CPS LT Loodtape zodat 
de stroom gelijkmatig wordt verdeeld over het anode oppervlak en via de 
geleidende coating het beton in gaat. Na installatie van het Loodtape en het 
anodecontact wordt een tweede laag CPS GC Geleidende Coating aangebracht. 

CPS LT Loodfolie Tape heeft goede elektrisch geleidende eigenschappen en is 
gemakkelijk vervormbaar. CPS LT Loodfolie Tape is opgebouwd uit een 170 
micron dikke loodfolie met een rubberen rug en lijmlaag. Voor gemakkelijke 
verwerking en goede hechting. 

Belangrijkste eigenschappen 

 Kathodische bescherming van gewapend beton.
 Stopt én voorkomt wapeningscorrosie.
 In samenwerking met CPS GC Geleidende Coating.
 Gemakkelijk te verwerken.
 Goede elektrische geleidende eigenschappen.

https://cp-supplies.nl/product/cps-lt-loodfolie-tape
https://cp-supplies.nl/product/cps-lt-loodfolie-tape
http://cp-supplies.nl/producten/CPS_GC_Geleidende_Coating--64.html
http://cp-supplies.nl/producten/CPS_GC_Geleidende_Coating--64.html
http://cp-supplies.nl/producten/CPS_GC_Geleidende_Coating--64.html
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Toepassingen 
 
Het anodesysteem op basis van CPS LT Loodfolie Tape en CPS GC Geleidende 
Coating is geschikt voor alle binnen en buiten geëxposeerde gewapend 
betonnen constructies die onderhevig zijn aan de corrosie van de wapening ten 
gevolge van ingemengde dan wel ingedrongen chloriden en/of carbonatatie. 

 Galerij- en balkonplaten 
 Consoles 
 Kolommen en balken 
 Brugdekken 
 Parkeergarages 
 Voorgespannen beton 
 Steigers 

 

  
 
 
Eigenschappen 
 
CPS LT Loodfolie Tape  
Laagdikte loodfolie (Pb) 0.17 mm 
Dikte rug (rubber) 0.12 mm 
Dikte lijmlaag  0.09 mm 
  
Treksterkte 350N/100mm 
Breukrek 12% 
Verwerkingstemperatuur -54° tot 106°C 
Waterdampdoorlatendheid 1.55q/m²/24 uur  
Gewicht 0.0375 kg/m 

 
Ontwerpcriteria 
 
Het anodesysteem op basis van CPS LT Loodfolie Tape en CPS GC Geleidende 
Coating is geschikt kan gebruikt worden voor corrosiepreventie, 
corrosiecontrole of kathodische beschermingsapplicaties. Het anode-ontwerp 
varieert overeenkomstig de project specificaties. Voor assistentie in 
systeemontwerp kunt u contact opnemen met CPS. 
 
Installatie instructies 
 
Voorbehandeling ondergrond 
 
CPS LT Loodfolie Tape wordt toegepast in samenwerking met CPS GC 
Geleidende Coating een twee-componenten aluminosilicaat geleidende coating. 
 
Repareer beschadigde delen van het beton conform de EN 1504-3. 
Betonreparatiematerialen dienen geschikt te zijn voor toepassing in 
kathodische beschermingssystemen en dienen een lagere weerstand te bezitten 
dan 15 Ω/cm. 
 
Verwijder alle bestaande coatings, stof, vet en vuil. Het betonoppervlak dient 
schoon te zijn en mag licht vochtig zijn om een goede hechting en werking te 
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verkrijgen. Het betonoppervlak dient voldoende absorberend te zijn om de verf 
minimaal 0,5 cm in het beton te laten penetreren. 
 
Controleer het betonoppervlak op staal dat verbinding maakt met het 
wapeningsstaal (afvonken) en corrigeer locaties met paden van geringe 
weerstand. 
 
Maak wapeningscontacten en plaats meetsensoren. 
 
De CPS GP Geleidende Primer wordt aangemaakt (twee componenten) en met 
een roller of kwast op het oppervlak aangebracht. Hierbij wordt voldoende 
afstand vrij gehouden tot eventuele elektrisch geleidende voorwerpen (zoals 
bijvoorbeeld een hekwerk) in het betonoppervlak.  
Vervolgens wordt de CPS GC Geleidende Coating aangemaakt (twee 
componenten) en een eerste laag aangebracht op het betonoppervlak. Ook nu 
worden geleidende onderdelen in het betonoppervlak vrijgehouden.  
 
Installatie 
 
Plak de CPS LT Loodfolie tape op de opgedroogde eerste laag CPS GC 
Geleidende Coating. Om bochten te maken kan de tape gebogen en aangedrukt 
worden. Druk de CPS LT Loodfolie tape aan met een roller voor een goede 
hechting op het betonoppervlak. 
 
Met het aanbrengen van de tweede laag CPS GC Geleidende Coating kan een 
gaasband ingewerkt worden dat de CPS LT Loodfolie Tape bedekt. 
 
Voor het contact van de CPS LT Loodfolie Tape naar de stroombron maakt men 
met behulp van een stootverbinder een anodecontact dat men verbindt met 
een koperdraad en afwerkt met een krimpkous. Het anodecontact bestaat uit 
een lus CPS PA Primaire anode bevestigd aan een stootverbinder die men 
tussen twee overlappende lagen CPS LT Loodfolie Tape vast lijmt met behulp 
van een zilverhoudende geleidende epoxy (twee componenten). De verbinding 
wordt gecontroleerd met een LCR-meter en DMM, de weerstand en spanning 
worden geregistreerd.  
 
Voorzorgsmaatregelen 
 
Maak bij verwerking van CPS LT Loodfolie tape gebruik en beschermende 
handschoenen. 
 
Het kathodische beschermingssysteem op basis van CPS GC Geleidende 
Coating en CPS LT Loodfolie Tape is niet bedoeld om constructieve schades aan 
constructies aan te pakken of te herstellen. Wanneer constructieve schade is 
opgetreden raadpleeg dan een bouwkundig constructeur. 
 
Verpakking 
 
Rol van 33m lengte per 9 stuks in kartonnen doos. 
 
Opslag 
 
Onder normale omstandigheden (16° tot 27°C) en 40 tot 60% R.H., vrij van 
direct zonlicht in de ongeopende verpakking. Voorkom extremen in 
temperatuur en vochtigheid. CPS Loodfolie Tape dient, voor de beste prestaties, 
binnen 1,5 jaar na productie te zijn verwerkt. 
 
 
 
 
 

http://cp-supplies.nl/producten/CPS_GP_Geleidende_Primer--63.html
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De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en 
laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in dat de kwaliteit van de volgens onze systemen 
vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die CPS heeft toegezegd, mits de onzerzijds 
gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed 
vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is 
beïnvloed door factoren en omstandigheden waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient 
met de hem normaal ten diensten staande middelen te controleren of de geleverde producten 
geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit 
technisch documentatieblad zijn geldigheid. 
 
Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. 
 
Wilt u meer weten over dit product of de toepassing?  
Bel: 010 – 8208 704 of stuur een email naar: info@cp-supplies.nl 

mailto:info@cp-supplies.nl?subject=CPS%20LT%20Loodfolie%20Tape
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