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BESCHRIJVING

GEBRUIK

PLAATSING

STOCKAGE

SAMENSTELLING (indicatief)

Bitumenmengsel (g/m²) :

Afwerking bovenzijde (g/m²) :

Afwerking onderzijde (g/m²) :

EIGENSCHAPPEN

NORM EENHEID Min Max

Lengte m 25

Breedte m 1,08

Rechtheid - Conform

EN 1849-1 mm 1,20 1,20 1,40

Lengterichting 32 20 40

Breedterichting 32 20 40

Lengterichting 250 200 -

Breedterichting 250 200 -

Lengterichting 25 20 -

Breedterichting 25 20 -

-20

-20

Nieuwe staat m 3300 2500 4000

Na veroudering volgens EN 1296 Sd(m) NVT

Nieuwe staat - Waterdicht

Na veroudering volgens EN 1296 - Waterdicht

EN 13501-1 - E

- - Geen
Gevaarlijke stoffen volgens database "Substances dangeureuses" te raadplegen op : 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm

Afwijking

Treksterkte : maximale rek

bij 60 kPa

≤

≤

Afmetingen

-1%

-1%EN 1848-1

Aluminium + polyesterfilm

Siliconenfilm

50

30

TF AXTER
 SK VAP 108 

Code : 

1831805

Brandreactie

Waterdichtheid

Opgemaakt op :

13/03/2012

Annuleert en vervangt :

Aanmaak

Technische ref. :

EN 1928

Waterdampdoorlaatbaarheid EN 1931

Soepelheid bij lage 
temperatuur

WAARDE

Bovenzijde
EN 1109 °C

Onderzijde

Nagelscheurweerstand

Treksterkte : maximale belasting

EN 12310-1

%

N/50 mm

EN 12311-1

EN 12311-1

Het zelfklevend dampscherm wordt koud geplaatst op een betonnen ondergrond met een zeer goede afwerking van
de bovenzijde, beantwoordend aan het 'normale uitzicht' volgens DTU 20.12, op panelen van houtderivaten conform
aan DTU 43.4 en op geprofileerde staalplaten conform aan DTU 43.3.  De temperatuur van de ondergrond moet min. 
5°C bedragen. Na het aanbrengen van een aanhechtingsvernis (VERNIS ANTAC), behalve op geprofileerde
staalplaten, wordt het dampscherm uitgerold terwijl de siliconenfilm op de onderzijde verwijderd wordt ; de
overlappingen van 8 cm (zowel kops als langs) worden gehecht door het verwijderen van de siliconenfilm d.m.v.
zorgvuldig aandrukken.

Rollen rechtopstaande stockeren zonder te stapelen, beschut tegen weer en wind en warmte.

Koud verwerkbaar dampscherm op met VERNIS ANTAC geïmpregneerde ondergronden (behalve op geprofileerde
staalplaten).

De fabrikant behoudt het recht de presentatie van zijn producten op elk ogenblik te kunnen wijzigen.
NVT = niet van toepassing voor het voorziene gebruik.

N

Dikte (op overlappingsstrook)

TECHNISCHE FICHE

Zelfklevend bitumen 1200

SK VAP 108 is een zelfklevend dampscherm met een breedte van 1,08 m, aan de bovenzijde voorzien van
aluminium.  De overlappingsstrook bedraagt 8 cm.


