Wallint® 10 eco
De luchtdichte dampremmer
Door de luchtdichte en dampremmende eigenschappen verhindert
Wallint®10 eco het binnendringen van warme vochtige lucht
vanuit de woning in de isolatie en maakt het tegelijkertijd mogelijk
dat bouw- en restvocht vanuit de constructie naar de binnenruimte
toe kan verdampen.

Productvoordelen

 Regelt en remt de waterdampdiffusie en verhindert het ontstaan
van condensatie in de isolatie
 Luchtdicht, in combinatie met de speciale plakbanden wordt
de wand/gevel volledig luchtdicht afgewerkt
 Grote mechanische weerstand om scheuren te vermijden en
voor een gemakkelijke verwerking

Toepassingsgebied

Wallint® 10 eco is toepasbaar aan de warme zijde van
geïsoleerde dakconstructies en gevelconstructies bij houtskeletbouw.

Materiaal/Samenstelling

2-laags non-woven PP vliesfolie combinatie met polyolefin
coating

Rolbreedte/lengte/rol oppervlakte
1,5 m x 50 m (75 m2)

Hoeveelheid per pallet
1500 m2 (20 rollen)

Artikelnummer
Om de luchtdichtheid en de dampremmende werking te kunnen
garanderen dienen alle overlappingen, doorvoeren, aansluitingen
met muren of wanden en eventuele beschadigingen luchtdicht
te worden afgewerkt met behulp van Permo® TR gewapende
transparante plakband, Permo® HD plakband, Pasto® polymeer
kit en de flexibele buismanchet.

KU 0055-1

Normen/certificaten

 CE conform volgens de EN 13984
 NBNEN 1304, 490 en 492, NIT 175, 186, 202 en 219

TECHNISCHE PRESTATIES
Gewicht
Brandgedrag, EN 13501-1, EN 11925-2
Waterwerendheid, EN 1928
Weerstand tegen luchtdoorgang
Waterdampdoorlatendheid, sd-waarde EN 1931
Maximale Treksterkte lengte/breedte, EN 12311-1
Rek bij breuk lengte/breedte, EN 12311-1
Spijker-treksterkte lengte/breedte, EN 12310-1
Dampweerstand klasse
Temperatuurbereik
Waterdichtheid, EN 20811 (waterkolomtest)
UV-bestendigheid, EN 13859-1

120 g/m2
E
Niet van toepassing. Product bestemd voor binnenhuis gebruik.
< 0,1 m3/m² h 50 Pa
10 m
200 N/5 cm
190 N/5 cm
70 %
80 %
120 N
130 N
E2
-40°C tot +80°C
Niet van toepassing. Product bestemd voor binnenhuis gebruik.
4 maanden
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