maximale overspanning van 90 cm

Permo® strong / Permo® strong SK2
Dampopen waterkerende onderdakfolie

Professionele daktoebehoren

Permo® strong / Permo® strong SK2
Dampopen waterkerende onderdakfolie

Productvoordelen:

• Hoge waterdamp-doorlaatbaarheid
• Geschikt voor toepassing op harde ondergrond
• Geschikt voor toepassing op de isolatie met een maximale
overspanning van 90 cm
• SK²-versie met dubbel geïntegreerd acrylaat plakband
voor de overlappingen voor een totale winddichtheid
• Elke 50 cm snijd markering
• 3 overlappinglijnen 10/15/20 cm

Producttoebehoren:
•
•
•
•

Permo® TR multi-functioneel plakband
Pasto® polymeerkit
Permo® seal expansieve bruislijm
Wallint® 10 eco of Wallint® 20 dampremmer

Dubbel geïntegreerd acrylaat plakband
voor een totale winddichtheid

Overlappingmarkering
voor een eenvoudige
nauwkeurige verwerking

Materiaal/samenstelling
PP vlies
• UV-bestendig
• 100% polyolefin, 100% recyclebaar
• Vlies beschermt tegen UV straling en
mechanische belasting
Film micro-poreux PE
• Dampopen: hoge waterdamp-doorlaatbaarheid
• UV-bestendig
Versterkte wapening van PP
• voor hoge mechanische prestaties

PP vlies
• UV-bestendig
• Vlies beschermt tegen UV bestraling en mechanische lasten

Onderlinge verlijming door middel van
waterafstotende lijm

Toepassingsgebied:
Permo® strong heeft een uitzonderlijk hoge waterdampdoorlaatbaarheid en is uitstekend
geschikt voor gebruik als onderdakfolie met directe toepassing op het dakbeschot.
Permo® strong is een 4 laags product uit 100% polyolefin met een versterkte wapening
die volledig recyclebaar is. Het functionele membraan, een hoog dampdoorlatende polyethyleenfilm, ligt beschermd onder een scheurbestendig, UV-gestabiliseerd textielvlies.
De onderdakfolie is waterdicht en beschermt het dak tegen degradatie bij het eventuele
binnendringen van water of sneeuw.
De luchtdichtheid van de folie optimaliseert zeer doeltreffend de prestatie van de thermische isolatie van het dak (de luchtdichtheid is optimaal door gebruik van de SK2-versie
met dubbel geïntegreerd acrylaat plakband voor de overlappingen). De onderzijde is
bedekt met een versterkte wapening en een beschermend textielvlies. Hierdoor kan het
ook direct op het dakbeschot gegarandeerd veilig en probleemloos gelegd worden.

Normen/certificaten:
• CE conform volgens de EN 13859-1
• NBNEN 1304, 490 en 492
NIT 175, 186, 202 en 219

Vertr.-Nr. 31752

Certificering
in behandeling

Technische prestaties

BR-09#30-NL-0909

Materiaal/samenstelling

Gewicht
Kleur buiten-/binnenkant
Dikte
Brandgedrag, EN 13501-1, EN 11925-2
Waterwerendheid, EN 1928
Weerstand tegen luchtdoorgang
Waterdampdoorlatendheid, sd-waarde EN 12572
Maximale Treksterkte lengte, EN 12311-1
Maximale Treksterkte breedte, EN 12311-1
Rek bij breuk lengte, EN 12311-1
Rek bij breuk breedte, EN 12311-1
Spijker-treksterkte lengte, EN 12310-1
Spijker-treksterkte breedte, EN 12310-1
Temperatuurbereik
Waterdichtheid, EN 20811
UV-bestendigheid, EN 13859-1 *
Rolbreedte/lengte
Gewicht per rol
Rol oppervlakte
Hoeveelheid per pallet
Artikelnummer

4 laags vlies uit 100% polyolefin met
een versterkte wapening ‘hydrofobisch’
uitgerust, SK²-versie met dubbele geïntegreerde Hotmelt kleefstrook
150 g/m2
Roodbruin/antraciet
0,5 mm
E
W1
< 0,1 m3 /m2 h 50 Pa
0,03 m
430 N/5 cm
370 N/5 cm
20 %
15 %
320 N
340 N
-40oC / +80oC
> 3500 mm
4 maanden
1,5 m x 50 m
ongeveer 11,5 kg
75 m2
1500 m2 (20 rlx.)
KU 0160 / KU 0160-11 (SK2 -versie)

* Permo® strong (SK2) is geen permanente dakbedekking en dient derhalve zo spoedig mogelijk na plaatsing te worden bedekt.
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