
Date tehnice

Material

Caseraj Polipropilenă

Membrană Copolimer-PE

Caracteristică Reglementare Valoare

Culoare alb-transparent

Greutate DIN EN 1849-2 85 g/m²

Grosime DIN EN 1849-2 0,25 mm

Factor de rezistență la vapori de apă µ DIN EN 1931 56.000

sd-valoare EN 1931 14 m

sd-valoare / în funcție de umiditate DIN EN ISO 12572 0,25 -> 25 m

Valoare Hydrosafe (sd) DIN 68800-2 2 m

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Etanș la aer DIN EN 12114 testat

Rezistenţă la tracţiune MD/CD DIN EN 12311-2 110 N/5 cm / 80 N/5 cm

Alungire MD/CD DIN EN 12311-2 40 % / 35 %

Rezistenţă la perforare MD/CD DIN EN 12310-1 60 N / 60 N

Durabilitate după îmbătrânire artificială ETA-18/1146 a trecut

Rezistență la temperatură permanent -40 °C la +80 °C

Conductivitate termică 2,3 W/(m·K)

Marcaj CE ETA-18/1146 disponibil

Aplicare

Utilizare în acoperișuri, pereți, plafoane și podele în construcții deschise prin difuzie externă și în construcții etanșe la difuzie, de ex. B. Acoperișuri
plate / înclinate și acoperișuri verzi în funcție de dimensionare.

Forme de livrare

Art.Nr. GTIN Lungime Lăţime Pliat Conţinut Greutate Bucăți Container

10077 4026639011985 50 m 3 m 150 m² 14 kg 1 20

10090 4026639011190 50 m 1,5 m 75 m² 7 kg 1 20

10091 4026639011176 20 m 1,5 m 30 m² 3 kg 1 42

12221 4026639122216 50 m 3 m 150 m² 14 kg 1 20

Avantaje

Cea mai bună protecție împotriva deteriorării structurii și a mucegaiului, deoarece umiditatea variabilă cu o răspândire de peste 100 de ori

Siguranță permanentă: funcție testată și confirmată oficial (ETA-18/1146)

Protejează iarna șantierele datorită funcției Hydrosafe®

Poate fi combinat cu toate materialele izolante fibroase și cu panouri

Ușor de prelucrat: stabil din punct de vedere dimensional, fără îmbinare sau rupere

Cele mai bune valori la testul poluantului, test efectuat conform ISO 16000

INTELLO 
Barieră de vapori de înaltă performanță cu funcția Hydrosafe® pentru
toate tipurile de materiale de izolație

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua
modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării. 

Informații suplimentare despre aplicare și

detaliile de construcție pot fi găsite în

documentația de planificare pro clima.

Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia

de asistență tehnică pro clima la +49 (0)

6202 278245. 
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