
alpha remfolie anvendelse: klæbes og 
klemmes mellem bagmur og rem. Efter 
spærmontage forbindes remfolien til den 
primære dampspærre. alpha remfolie  ska-
ber optimal tæthed og den mest sikre for-
bindelse fra dampspærre til bagmur. Tåler 
vejrliget i byggeperioden. 

Montage: Monteres med den mørkegrøn-
ne side opad. Den mørkegrønne side er UV 
reflekterende, og derfor skal den vendes 
mod sollyset. 

Særlige egenskaber:  
Membranen er langt mere smidig end en 
almindelig PE-dampspærre, hvilket gør 
montagen nemmere og resultatet tættere. 

Membranen er armeret og dermed langt 
stærkere end en PE-damspærre, dette 
betyder større sikkerhed under monta-
ge, ingen risiko ved blowerdoor- test og 
generelt større sikkerhed for et vedvarende 
lufttætplan.   
Den tilhørende tape alpha universaltape 
muliggøre montage selvom membranen er 
regnvåd.

Begrænsninger: Kan ikke anvendes i fugt- 
belastningsklasse 4 og 5. Må ikke anven-
des som fugtspærre. Må ikke bruges til 
bundrem. Montageanvisningen skal følges.

Opbevaring: tørt og ikke i direkte sollys.  
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Tekniske specifikationer
Funktionsfolie Polyethylen 

Vlies Polypropylen

Vægt 150 g /pr.  m2

Længde 50 m

Brede 0,5 m

Temperaturbestandighed -40°C til +80°C

Eksponeringsperiode 3 mdr.

Diffusionsmodstand Z-værdi EN ISO 1931 >60

Brandklasse F

Trækstyrke (langs / tværs) 240N / 5 cm / 200N / 5 cm

Brudforlængelse (langs / tværs) 60% / 60%

Rivfasthed (langs / tværs) 100N / 100N

Vandtæthedsklasse W1

LCA (GWP total)  Kg CO2 eq 0,576 / pr. m2

Affaldskode (EAK) 17 02 03
 

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 
ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.
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alpha remfolie er opta-
get / registreret i databa-
sen for byggeprodukter, 
som kan anvendes / indgå i 
Svanemærket byggeri. 


