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TULAJDONSÁGOK MÓDSZER EGYSÉGEK MEGNEVEZÉS TURÉSHATÁR

MINIMÁLIS MAXIMÁLIS

Általános jellemzők:

Hossz EN 1848-2 >50 - -[m]

Szélesség EN 1848-2 1; 1,5; 3 -0,5% +1,5%[m]

Egyenesség EN 1848-2 megfelel - --

Alaptömeg EN 1849-2 92 -5 +10[g/m ]2

Műszaki jellemzői:

Tűzzel szembeni viselkedés (tűzállóság) E - -[osztály]EN 13501
EN 11925-2

Ellenállás a víz behatolásával szemben W1 - -[osztály]EN 1928

Ellenállás a víz behatolásával szemben a
mesterséges öregítést követően

W1 - -EN 13859-1
melléklet C

Páraáteresztő képesség (ekvivalens diffúziós
vastagság Sd)

0,02 -0,01 +0,015EN 12572

Szakítószilárdság              
hosszirányban/keresztirányban

220 / 125 -30 / -25 +40 / +35EN 12311-1
EN 13859-1

Szakítószilárdság a mesterséges öregítést
követően, hosszanti irányban/keresztirányban

180 / 105 -20 / -25 +60 / +45EN 13859-1
melléklet C

Nyúlás
hosszirányban/keresztirányban

50 / 70 -20 / -20 +20 / +30EN 12311-1
EN 13859-1

Nyúlás a mesterséges öregítést követően,
hosszanti irányban/keresztirányban

40 / 60 -20 / -25 +20 / +30EN 13859-1
melléklet C

Tépőszilárdság                                
hosszirányban/keresztirányban

80 / 90 -20 / -20 +30 / +30EN 12310-1
EN 13859-1

[m]

[%]

[m /(m .h.50Pa)]23

Méretstabilitás <2 - -EN 1107-2

Hajlékonyság alacsony hőmérséklet mellett -30 - -EN 1109

Légáteresztés <0,02 - -EN 12114
EN 13859-2

Hőmérséklettartomány -40 / +80 - -        -

[°C]

ALKALMAZÁS TERMÉKEK

EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010

Nyilvánvaló hibák EN 1850-2                               nyilvánvaló hibák nélkül-

[osztály]

[N/50mm]

[N/50mm]

[%]

[N]

[%]

Vízoszlop >250 - -EN ISO 811

[°C]

[cm]

Rendkívül diffúz tetőfólia, mindkét oldalán nem szőtt polárral védve, mindegyiktől
polipropilén. A szellőztetés nélküli tetők lejtéséhez és a falak szélgátjának tervezték. Telepítés
szarufákon anélkül, hogy légrést kellene létrehozni a hőszigetelés és a fólia között. Előtt
A telepítéshez olvassa el az Alkalmazási Kézikönyv aktuális kiadását vagy a tekercs mellékelt
füzetét.

Vízszigetelő membránok és fóliák. Az alátétek és az aljzat és a
vízszigetelés lemezeinek meghatározása és jellemzői. 1. rész: Alátétek és
lemezek aljzathoz és redőzött burkolatok vízszigeteléséhez. Csíkok és
fóliák Alap és a falak vízszigetelésének biztosításához

Veszélyes anyagok npd

Magyarázat: npd - no performance determined (nincs meghatározva mutató)
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