armeret remfolie
alpha neti armeret remfolie er produceret
i samme gode kvalitet som alpha neti dampspærre. Den armerede remfolie er spolet
omvendt, så den kan monteres i det, den
rulles ud.

håndværker og bedre forudsætninger for
et godt resultat.
Montage: Se anvisninger på betapack.dk
eller scan QR-koden.

Den armerede remfolie skaber et godt
stabilt bærelag for den videre montage af
dampspærre indvendigt i huset.

alpha neti remfolie er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter,
som kan anvendes/indgå i Svanemærket
byggeri.

Sammen med den lave rullevægt giver det
en lettere arbejdsgang for den udførende

Tekniske specifikationer
Farve

Hvid translusent

Materiale
Funktionsfolie

1. lag

Polyethylen

Armeringsnet

2. lag

Polypropylen

Fleece

3. lag

Polypropylen

Egenskaber

Norm

Værdi

Membranvægt

EN 1849-2

90 g/m2 *

Tykkelse

EN 1849-2

0,2 mm *

Længde

EN 1849-2

25 m

Bredde

EN 1849-2

0,5 m

Rullevægt

1,2 kg

Temperaturbestandighed

-40°C til +80°C

Diffusionsmodstand Z-værdi

EN 1931

108 +/- 3%

Brandklasse

EN 13501-1

E = ikke brandbart

Trækstyrke langs/tværs

EN 13859-1

350/5 cm / 280/5 cm

Brudforlængelse langs/tværs

EN 13859-1

15 % / 15 %

Rivefasthed langs/tværs

EN 13859-1

240N / 200N

Ældningsbestandighed

EN 1296 / EN 1931

bestået

Garanti

30 år **

* Tolerance +/- 10%			

** Se mere på betapack.dk

Opbevaring: rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

DB-nr.:

Mål:

1742653

0,5 x 25 m
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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

neti remfolie

