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alpha pro brandhæmmende Vindspærre 
er en innovativ membran, som sikrer mod 
brand - brandklasse B-s1,d0*. Den er stærk, 
smidig og diffusionsåben, og giver også den 
isolerede konstruktion optimal beskyttelse 
mod vind og fugt. Derudover kan vindspær-
ren sidde 6 måneder, før facadebeklædning 
monteres. Vindspærren er særligt velegnet 
til etagebyggerier og projekter med øgede 
brandkrav.

Særlige egenskaber:  

• Let og hurtig at arbejde med
• Tåler vejrlig i op til 6 måneder
• Vandtæthedsklasse W1
• Selvslukkende hvis den antændes
• Reducerer røgdannelse 
• Brandklasse B-s1,d0* 

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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Tekniske specifikationer
Farve Sort

Materiale Polypropylen og TPU

Egenskaber Norm Værdi

Vægt EN 1848-2 140 g/m2*

Længde EN 1848-2 50 m

Bredde EN 1848-2 1,5 m

Temperaturbestandighed EN 1109 -40°C - +80°C

Eksponeringsperiode 6 mdr.

Diffusionsmodstand Z-værdi EN ISO 12572 C 0,1

Brandklasse EN 11925-2 B-s1,d0***

Trækstyrke (langs/tværs) EN 12311-1 270N/5 cm / 175N/5 cm

Brudforlængelse (langs/tværs) EN 12311-1 25% / 25%

Rivfasthed (langs/tværs) EN 12310-1 100N / 100N

Vandtæthedsklasse EN 1928 A W1

Garanti 30 år**

*** Når den er monteret direkte på dele 
med A1 eller A2 brandklasse. D-s2, d0 
når den er monteret direkte på træ eller 
træbaserede materialer.

*Tolerance +/- 10%                **Se mere på betapack.dk

Opbevaring: rullerne skal opbevares indendørs 
og ikke i direkte sol og vejrpåvirkning.

alpha vindspærre pro brandhæmmen-
de er optaget/registreret i databasen 
for byggeprodukter, som kan anvendes/
indgå i Svanemærket byggeri. 
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