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DASATOP Vochtvariabele renovatiedamprem

Technische gegevens
Stof

Bescherm- en afdekvlies Polypropyleen

Membraan Polyethylen-Copolymer

Eigenschap Normering Waarde

Kleur groen

Oppervlaktegewicht NEN-EN 1849-2 90 ±5 g/m²

Dikte NEN-EN 1849-2 0,25 ±0,05 mm

Dampdiffusieweerstandsgetal µ NEN-EN 1931 6.400

sd-waarde NEN-EN 1931 1,60 ±0,25 m

sd-waarde vochtvariabel NEN-EN ISO 12572 0,05 - 2 m

Brandgedrag NEN-EN 13501-1 E

Blootgesteld aan weersinvloeden 4 weken

Waterkolom NEN-EN 20811 > 1.500 mm

Waterdichtheid NEN-EN 1928 W1

Max. trekkracht lengte/dwars NEN-EN 12311-2 195 N/5 cm / 105 N/5 cm

Rek lengte/dwars NEN-EN 12311-2 90 % / 90 %

Doorscheurweerstand
lengte/dwars

NEN-EN 12310-1 110 N / 105 N

Duurzaamheid na kunstmatige
veroudering

NEN-EN 1296 / NEN-EN 1931 doorstaan

Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +80 °C

warmtegeleidingscoëfficiënt 0,17 W/mK

CE-markering NEN-EN 13984 aanwezig

Toepassingsgebied
Overeenkomstig DIN 4108 geschikt als Sub-and-Top damprem- en luchtdichtingsbaan voor alle constructies met diffusieopen onderdak- of
onderspanbanen (bijv. pro clima SOLITEX). De μd-waarde van de onderdakbaan op beschot mag maximaal 0,1 m zijn. Ook geschikt in combinatie
met zachtboard- en mdf-onderdakplaten evenals diffusieopen dakisolatiesystemen aan de buitenzijde.

Leveringsvormen
Artikelnummer GTIN Lengte Breedte Gefaltet Inhoud Gewicht Collo

10094 4026639011206 50 m 1,5 m 75 m² 7 kg Rollen

10095 4026639011220 20 m 1,5 m 30 m² 3 kg Rollen

10723 4026639011978 50 m 3 m 150 m² 14 kg Rollen

Voordelen

Maximale veiligheid door Sub-and-Top-aanbrenging

Vochtvariabel: Bescherming van de warmte-isolatie in het vak (sd -waarde tot 2 m) gelijktijdig op de spant extreem diffusieopen (sd -waarde
tot 0,05 m)

Geen luchtdichte aansluitingen op de span noodzakelijk

Bijzonder scheurvast door vliesversteviging: splijt niet en scheurt niet uit
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Randvoorwaarden
pro clima DASATOP dient met de bedrukte zijde naar de verwerker wijzend te worden aangebracht. DASATOP kan strak overlangs en dwars op
de dragende constructie, bijv. de spanten, worden aangebracht. Het gewicht van het isolatiemateriaal moet door geschikte binnenbekledingen
of dwarslatten op een afstand van max. 25 cm worden opgenomen.

Om de vorming van dooiwater te vermijden dient de inbouw van de isolatie meteen te worden uitgevoerd na de luchtdichte verlijming van
DASATOP. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter.

DASATOP mag uitsluitend op droge bouwlocaties worden gebruikt. Indien bij renovatie stuc- of estrikwerkzaamheden worden uitgevoerd,
moeten deze ver voor het inbouwen van DASATOP zijn afgesloten.

Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.

Bij toepassing van inblaasisolatie moet DASATOP volvlaks op de binnenbekleding liggen.


