Til tæt og sikker forbindelse mellem vinduer/døre og bagmur
alpha lysningsfolie skaber tæt og sikker
forbindelse mellem vinduer/døre og primær
lufttæt plan.

Egenskaber: Optimalt forbindelse
mellem døre/ vinduer og dampspærre/
bagmur. Tidsbesparende og derfor
en meget kosteffektiv løsning.

Anvendelse: Lysningsfolien monteres på
vinduet før vinduet monteres. Se montagevejledning. Forbindes til tung mur med
folieklæber (brug vådmetode).

Montage: Se anvisninger på betapack.dk
eller scan QR-koden.

Tekniske specifikationer
Farve

Rød

Materiale
Membran

PP-fleece , PE-funktionsfolie.

Klæb

Vandfast renacrylat, ældningsbestandig og
uden opløsningsmiddel og blødgørere.

Egenskaber

Norm

Værdi

Længde

30 m

Bredde

200 - 400 mm **

Diffusionstæt

DIN EN ISO 12572

Z-værdi > 200

UV Bestandighed

3 mdr.

Brandklasse

E = Ikke brandbart

Temperatur område

-40ºC til +100ºC

Anvendelsestemperatur

Fra -10ºC
                                             ** mulighed for flere varianter op til 800mm

Begrænsninger: Lufttætte samlinger kan
kun opnås på dampspærrer der er opsat
stramt og uden folder.

A: Èn stribe tape.

B: To striber tape på
samme side.

DB-nr.:

Mål:

1839669

400 mm / 2 x tape

1850257

300 mm / 1 x tape

1877284

300 mm / 2 x tape

1851453

400 mm / 2 x tape
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Opbevaring: Båndet skal anvendes inden
24 mdr. fra produktionsdato. Opbevares
koldt og tørt og ikke i direkte solpåvirkning

C: To striber tape på
hver sin side.

D: To striber tape på
samme side og én stribe
på modsatte side.

alpha lysningsfolie er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter,
som kan anvendes/indgå i Svanemærket
byggeri.
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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 ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.

damptæt

lysningsfolie

