
De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee
gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de
constructiedetails vindt u in de pro clima
plannings- en toepassingaanbevelingen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de
technische hotline van pro clima op
+49 (0) 62 02 - 27 82.45.
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SANTA Saneringsbehang

Technische gegevens
Stof

Toplaag DT

Toplaag UT

Membraan Polyethylen-Copolymer

Toplaag Vliesbehang

Eigenschap Normering Waarde

Kleur wit

Oppervlaktegewicht NEN-EN 1849-2 DT: 248 g/m² - UT: 203 g/m²

Dikte NEN-EN 1849-2 0,40 mm

Dampdiffusieweerstandsgetal µ NEN-EN 1931 5.750

sd-waarde NEN-EN 1931 2,3 m vochtvariabel

Brandgedrag NEN-EN 13501-1 E

Temperatuurbestendigheid bestand tot +40 °C

warmtegeleidingscoëfficiënt 0,13 W/mK

Toepassingsgebied
Het verkrijgen van de noodzakelijke dampremmende laag bij bestaande dakconstructies die achteraf van inblaasisolatie worden voorzien. Zowel
met diffusieopen eerste afdeklaag als met diffusiedichte afdichtingen te combineren.

Leveringsvormen
Artikelnummer GTIN Lengte Breedte Gefaltet Inhoud Gewicht Collo

10096 4026639011954 15 m 0,53 m 7,95 m² 2 kg Dozen

10097 4026639011183 15 m 0,53 m 7,95 m² 1,8 kg Dozen

Voordelen

Snelle en goedkope verhoging van de diffusieweerstand binnen

Bescherming tegen bouwschade en schimmelvorming

Voor dak, dakhelling, wand en plafond

Rauhfaserlook bij SANTA DT (art.-nr. 10096): gewoon opstrijken

Gladde structuur bij SANTA UT (art.-nr. 10097): gewoon opstrijken of oppleisteren

Ondergronden
De ondergrond moet droog, schoon, stevig, absorberend en glad zijn. Verwijder oud behang en niet hechtende verf. Strijk krachtig absorberende
oppervlakken voor met oplossingsmiddelvrije dieptegrondering.
De gronderingslaag mag de ondergrond niet afsluiten. Gebruik dispersielijm met een hoog vastestofgehalte (bijv. Ovalit T van Henkel). Deze kan
worden gemengd met max. 20% special plaksel voor zwaar behang (bijv. Methylan Spezial van Henkel). Evt. lijm onverdund toepassen.
Het gebruik van behangplaksel is niet mogelijk. Uw vragen over de verlijming en het gronderen worden graag beantwoord door de fa. Henkel.

De ondergrond (plaat of stucwerk), waarop het damprembehang moet worden aangebracht, moet luchtdicht zijn. Aanwezige gleuven moeten
worden afgedicht.
Let er tijdens het gebruik op dat deze gleuven duurzaam elastisch blijven afgedicht. Contactdozen en kabeldoorvoeren moeten eveneens
luchtdicht worden uitgevoerd, om vochtintreding door convectie te voorkomen. verhinderen.

Om de vorming van condensatievocht te vermijden dient de inblaasisolatie onmiddellijk na resp. vóór het aanbrengen van het damprembehang.
te gebeuren. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter.


