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SOLITEX FRONTA
HUMIDA 3-laagse licht diffusieremmende wandbetimmeringsbaan achter

geventileerde gevelschalen

Technische gegevens
Stof

Bescherm- en afdekvlies Polypropyleen-microvezel

Membraan monolithische polymeermix

Eigenschap Normering Waarde

Kleur antraciet

Oppervlaktegewicht NEN-EN 1849-2 115 ±5 g/m²

Dikte NEN-EN 1849-2 0,40 ±0,05 mm

Dampdiffusieweerstandsgetal µ NEN-EN 1931 1.250

sd-waarde NEN-EN 1931 0,50 ±0,10 m

Brandgedrag NEN-EN 13501-1 E

Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden

Waterkolom NEN-EN 20811 10.000 mm

Waterdichtheid niet-/verouderd* NEN-EN 1928 W1 / W1

Max. trekkracht lengte/dwars NEN-EN 12311-1 245 ±15 N/5 cm / 170 ±15 N/5 cm

Max. trekkracht lengte/dwars
verouderd*

NEN-EN 12311-1 240 ±15 N/5 cm / 155 ±15 N/5 cm

Rek lengte/dwars NEN-EN 12311-1 85 ±15 % / 85 ±15 %

Rek lengte/dwars verouderd* NEN-EN 12311-1 60 ±15 % / 60 ±15 %

Doorscheurweerstand
lengte/dwars

NEN-EN 12310-1 125 ±20 N / 150 ±20 N

*) Duurzaamheid na kunstmatige
veroudering

NEN-EN 1297 / NEN-EN 1296 doorstaan

Koudbuiggedrag NEN-EN 1109 -40 °C

Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +100 °C

warmtegeleidingscoëfficiënt 0,17 W/mK

CE-markering NEN-EN 13859-2 aanwezig

Toepassingsgebied
Toepassing als licht diffusieremmende wandbetimmeringsbaan op zachtboardplaten achter geventileerde gevelschalen.

Leveringsvormen
Artikelnummer GTIN Lengte Breedte Gefaltet Inhoud Gewicht Collo

14006 4026639140067 50 m 1,5 m 75 m² 9 kg Rollen

14069 4026639140692 50 m 3 m 150 m² 18 kg Rollen

Voordelen

licht diffusieremmend Beschermt de wandconstructie tegen vocht achter de achterisolatie. Isolatie kan gelijktijdig optimaal naar buiten toe
drogen

Slagregendicht: Beschermt tegen vochtindringing van buitenaf tijdens de bouwfase

3 maanden volledig weerbestendig
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Randvoorwaarden
SOLITEX FRONTA humida banen moeten met de bedrukte zijde naar buiten wijzend worden aangebracht. De banen kunnen strak en zonder
doorhangen overlangs en dwars op de draagconstructie worden geplaatst. De horizontale plaatsing geniet de voorkeur gezien de
watergeleiding in de bouwfase.

Er mogen geen bevestigingen worden aangebracht in gebieden waar verzameld water wordt afgevoerd.

Er dienen aanvullende maatregelen te worden genomen tijdens de bouwfase (bijv. afdekken) bij bewoonde of of andere objecten die speciale
bescherming vereisen. Afdekken dient ook bij langdurige werkonderbrekingen te worden overwogen.


