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ALUFLEX
Beschrijving

ALUFLEX is een reflecterende folie met hoge scheurweerstand.

Toepassing

ALUFLEX wordt gebruikt als dampscherm of als luchtscherm ter verbetering van
de winddichtheid van het gebouw, in wanden, vloeren en daken.

Samenstelling

Eigenschappen

Gewicht (g/m²)
Afwerking bovenzijde
Wapening
Afwerking onderzijde

156
Gemetaliseerde PET film
Polyetheen HD
Polyetheen LD

Treksterkte: L (N/5cm) (EN 12311-1)
Treksterkte: B (N/5cm) (EN 12311-1)
Breukrek: L (%) (EN 12311-1)
Breukrek: B (%) (EN 12311-1)
Nagelweerstand: L (N) (EN 12310-1)
Nagelweerstand: B (N) (EN 12310-1)
Temperatuursbestendigheid (°C)
Equivalente dampduffusiedikte (m) (EN 1931)
Waterdichtheid (EN 1928)
Brandreactie (EN 13501-1)

MDV
MDV
MDV
MDV
MDV
MDV
MDV
MDV
MDV

440
430
24
22
180
200
-40 / +80
158
pass
NPD

MDV = gemiddelde waarde
NPD = geen prestatie vastgesteld

Verpakking

Afmetingen van de rol (m)
Gewicht van de rol (kg)
Aantal rollen per pallet

50 x 1,5
12
50

Opslag moet gebeuren op een vlakke ondergrond, in een ruimte volledig
afgeschermd van de weersomstandigheden.

SOPREMA nv behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de
samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan
de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.
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Verwerking

ALUFLEX wordt ononderbroken aangebracht aan de zijde van het verwarmd
lokaal, tussen de isolatie en de binnenafwerking. Het wordt aangebracht over het
gehele oppervlak van de buitenschil van het gebouw.
ALUFLEX horizontaal uitrollen en vast nieten op de houten draagstructuur. Om
een volledige luchtdichtheid te waarborgen dienen de voegen minimaal 10 cm te
overlappen. De overlappen, horizontaal en vertikaal, worden afgeplakt met een
aluminium kleefband Stick Thermofoil. Het luchtdicht aansluiten tegenaan
vloeren, muren, etc. wordt uitgevoerd met een aangepaste kit Air’ Sopraseal Int.

Keuring &
certificaten

Bijzondere
aanwijzingen

Norm :

EN 13984

Hygiëne, gezondheid en milieu
Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen
inzake hygiëne, gezondheid en milieu.
Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.
Kwaliteitscontrole
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.
Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabels EN ISO 9001:2008

ISO 9001

SOPREMA nv behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de
samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan
de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

