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alpha murfolie med høj styrke, god form-
stabilitet og samtidig nem at udrulle og 
arbejde med.

Anvendelse:
Som murfolie til beskyttelse imod opstig-
ning af fugt fra sokkel til den ovenliggende 
konstruktion. Dermed beskyttes murværk 
og især trækonstruktioner.

alpha murfolie kan også bruges som ra-
donbeskyttelse ved sokkel i sammenhæng 
med alpha fugt- og radonspærre. 

Egenskaber:
Kraftig PE folie, som har en høj rivstyrke 
og modstandsdygtighed overfor perfore-
ring. Præget med vaffel mønster, der hjæl-
per med at forhindre mørtel i at glide af 
ved opmuring.

Opbevaring:
Tørt og køligt. Beskyttes mod UV.
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alpha murfolie er opta-
get /  registreret i databa-
sen for byggeprodukter, 
som kan anvendes / indgå i 
Svanemærket byggeri. 

beskyttelse imod fugt
murfolie

DB-nr. Dimension Ruller pr. palle LCA (GWP total)
Kg CO2 eq

1850258 11 cm x 30 m 594 0,08 / pr. meter

1862079 30 cm x 30 m 216 0,20 / pr. meter

1862080 40 cm x 30 m 162 0,27 / pr. meter

1863530 50 cm x 30 m 108 0,34 / pr. meter

1899305 60 cm x 30 m 108 0,41 / pr. meter

1899306 100 cm x 30 m 55 0,68 / pr. meter

Tekniske specifikationer
Materiale LDPE

Vægt* 275 g/m2

Tykkelse 0,30 mm

Z-værdi >600

Trækstyrke, langs 130 N/50 mm

Trækstyrke, tværs 95 N/50 mm

Brudforlængelse, langs >220 %

Brudforlængelse, tværs >120 %

Arbejdstemperatur -25o C til +80o C

Farve Sort

Eksponeringsperiode Forventet max 4 måneder

Affaldskode (EAK) 17 02 03

*Tolerance +/- 10%


