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STRATEC II - S
Beschrijving

STRATEC II - S is en zeer dampdoorlatende synthetische folie met hoge
scheurweerstand en dubbele zelfklevende overlap.

Toepassing

Wordt gebruikt als onderdakfolie ter bescherming van de houten dakconstructie en
de zolderruimte tegen fijn stof, poedersneeuw en stuifmeel. Het onderdak is
waterbestendig gedurende 8 dagen.
De hoge waterdampdoorlaatbaarheid voorkomt condens aan de onderzijde van de
folie. Kan eveneens gebruikt worden als regenscherm.

Samenstelling

Eigenschappen

Gewicht (g/m²)
Afwerking bovenzijde
Tussengelegen membraan
Afwerking onderzijde

Dikte (mm)
Treksterkte: L (N/5 cm) (EN 12311-1)
Treksterkte: B (N/5 cm) (EN 12311-1)
Breukrek: L (%) (EN 12311-1)
Breukrek: B (%) (EN 12311-1)
Dimensional stability (%) (EN 1107-2)
Nagelweerstand: L (N) (EN 12310-1)
Nagelweerstand: B (N) (EN 12310-1)
Koude buig (°C) (EN 1109)
Equivalente dampduffusiedikte (m) (EN 1931)
Waterdichtheid (EN 1928)
Brandreactie (EN 13501-1)

150
licht grijs - polypropeenfilm
dampdoorlatend polypropeen
wit - polypropeenfilm

MDV
MDV
MDV
MDV
MDV
MDV
MDV
MDV
MDV
MDV

0,50
315
250
61
66
<1
255
270
-40
0,05
W1
NPD

MDV = gemiddelde waarde
NPD = geen prestatie vastgesteld

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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Verpakking

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

50 x 1,5
11,5
20

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

Verwerking

STRATEC II - S wordt aangebracht evenwijdig met de goot met overlappen van 10
cm voor een helling van meer dan 30 % ( 17°), 20 cm voor dakhellingen ≤ 30 %.
De witte zijde wordt geplaatst op de draagstructuur, de grijze zijde wijst naar de
buitenzijde (dakbedekking).
STRATEC II - S laat zich zeer makkelijk snijden met een cuttermes.
- Traditionele plaatsing, op kepers of sporenspanten :
STRATEC II - S wordt genageld op de houten kepers, spanten, etc..
- Plaatsing op de isolatie :
Door de hoge waterdampdoorlaatbaarheid kan STRATEC II - S op de isolatie
geplaatst worden.

Keuring &
certificaten

Bijzondere
aanwijzingen

Norm :

EN 13859-1 en EN 13859-2

Hygiëne, gezondheid en milieu
Het 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
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