DAMPBREMSE VARIABEL SD-VÆRDI
PRODUKTDATABLAD
Overflade
Vare nr.

Bredde

Længde
dækning

Ruller /
palle

Rulle
priser

Pris / m²

Til 5

Kr. 13,10

Fra 6

Kr. 12,65

Pris / rulle

Kr. 983,00
513

150 cm

50 m

75 m²

20

Kr. 949,00

TEKNISKE DATA:
Råmateriale

Ikke vævet / forstærket / special
polymer

Maximal trækstyrke
- I længde retning

350 N/50 mm ± 20 N/50 mm

- I tværgående retning

315 N/50 mm ± 20 N/50 mm

Brudforlængelse
- I længde retning

20% ± 5%

- I tværgående retning

20% ± 5%

Rivstyrke
- I længde retning

350 N ± 25 N

- I tværgående retning

375 N ± 25 N

Vægt

100 g/m² ± 5%

sd-værdi

0,4 - 100

Brandklasse

E

ANVENDELSESOMRÅDE:
Thermofloc dampbremse er en banevare med et højtydende damptæt foring og lufttæt folie med variabel
sd-værdi, der beskytter konstruktionen mod fugt. Thermofloc dampbremse bruges til indendørs væg- og
loftkonstruktioner. På grund af den øgede forstærkning har den en øget fugtmodstand og kan kombineres
med Thermofloc borfri papirisolering med fremragende isoleringsresultater.

BRUGSVEJLEDNING:
Thermofloc dampbremse skaber et damptæt beklædningslag, som er fastgjort til underkonstruktionerne
ved hæftning eller limning. Foringen skal monteres med foliesiden, der vender indad til rummet, dvs. med
den fibrøse side mod varmeisoleringen. Ved samtidig anvendelse af Thermofloc borfri papirisolering er
det muligt, at installere Thermofloc dampbremse både i langs- og tværgående retning. Skulle det være
nødvendigt at installere det på tværs, skal de punkter, hvor tape anvendes, dækkes med kontinuerlig
drejning for at undgå, at klæbebåndet løsnes på grund af indblæsningstrykket. De områder, der skal sidde
fast, skal være tørre og fri for fedt, støv og silikone.

KOMPONENTER:

Thermofloc borfri
papirisolering

Thermofloc
dampbremsetape
5 cm bredt

Leverandør i Danmark:

Thermofloc
dampbremsetape
6cm bredt

Papirisolering.dk ApS
Spelmanns Toft 29
DK-6720 Fanø
Telefon +45 24 45 02 69
mail@papirisolering.dk
www.papirisolering.dk

Thermofloc
dampbremsetape
14,6cm bredt

Thermofloc
universalfugemasse
310ml

