
alpha fugt- og radonspærre er en 0,27 
mm PE-folie lavet i jomfrueligt materiale.
Folien har en meget stor trækstyrke og 
brudforlængelse.

Anvendelse: alpha radonsikringssystemet 
sikrer imod indsivning af radongas fra 
undergrunden. Radonspærren sikrer en 
fleksibel og smidig, men stærk membran. 
Systemet består af 3 hovedprodukter, 
samt tilbehør, der er testet og klassificeret 
af SBI (klasse 2).

Montage: stødsamlinger overlappes med 
20 cm, klæbes med radonklæber og deref-
ter med 80mm alpha fugt- og radon tape.

Mod beton klæbes der med radonklæber. 
Tapen arbejdes ind i radonspærren med 

press-fix spartel. Arbejdes tapen ikke or-
dentligt ind i radonspærren er der risiko 
for at tapen slipper igen. Vær opmærksom 
på at alle overflader er rene, tørre og fri 
for snavs, støv, olie og fedt før der tapes. 

Se eventuelt membran-erfa.dk for løs-
ningsforslag til hjørner og gennemførin-
ger.

Begrænsninger: Montageanvisningen skal 
følges. Brug KUN produkter fra samme 
produktserie

Opbevaring: opbevares indenfor, frostfrit 
og ikke i direkte sol.
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DB-nr.: Indhold:

1806101 2 x 40 meter /  
ikke foldet

1833641 0,7 x 60 meter / 
ikke foldet
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Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information 
om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle 
produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at 
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alpha fugt- og radon-
spærre er optaget /   
registreret i databasen 
for byggeprodukter, som 
kan anvendes / indgå i 
Svanemærket byggeri. 

Tekniske specifikationer
Materiale COEX Polyethylen / 100% virgin

Farve Transparent / tintet grøn

Egenskaber Værdi

Tykkelse 0,270mm

Temperatur område -30ºC til +65ºC

Anvendelsestemperatur -10ºC til +30ºC

Trækstyrke (Langs/Tværs) 269 / 238 N / 50mm

Brudforlængelse (Langs/Tværs) 604 % / 506 %

Eksponeringsperiode Max 3 mdr. i sollys

LCA (GWP total)  Kg CO2 eq 0,92 / pr. m2

Affaldskode (EAK) 17 02 03

Garanti 30 år *

 * Se mere på betapack.dk            

fugt- og radonspærre
til luft- og gastætte samlinger


