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Aludex

Zelfklevend dampscherm, geschikt voor een
luchtdichte afdichting

Aludex is een zelfklevend dampscherm, geschikt voor luchtdichte afdichtingen. Aludex is 0,4 mm dik. Het bestaat
uit een zelfklevende, bitumineuze laag en is beschermd door middel van een glasvezelversterkte aluminium film.
Hierdoor is het membraan beloopbaar. Aludex wordt gebruikt op industriële en residentiële daken.

Voordelen: 

Zelfklevende bitumineuze laag
Dampdicht dankzij aluminiumfolie
Perfect beloopbaar op geprofileerde staalplaten
dankzij glasvezelwapening
Gebruiksvriendelijk: snelle plaatsing
zonder vlam op het dak
Compatibel met andere waterdichtingssystemen
Wordt gebruikt op industriële en residentiële daken

 

 

Technische specificaties
Totale dikte 0,4 mm

Gewicht 400 g/m2

Rollengte (standaard) 50m/rol

Rolbreedte (standaard) 1,08 m

µd-waarde > 1500 m

Treksterkte (volgens EN 29073-3)
Lengte: >650N/50 -
Dwars: > 650N/50 mm

Aantal rollen per palet 25 rollen

Aantal m2 per palet 1350 m2

Wapening Polyester glasvezel

 

Gratis EPDM-rubber opleidingen

VM Building Solutions organiseert professionele, persoonlijke en
praktische opleidingen en informatiesessies. 
U kan een financiële tussenkomst aanvragen via Constructiv.
Meer info op www.constructiv.be.

Geïnteresseerd in een opleiding? Neem vandaag nog contact op:
www.epdmopleidingen.be

www.vmbuildingsolutions.be
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Dampschermen Aludex, zelfklevend dampscherm

Zelfklevende bitumineuze laag 

Dampdicht dankzij
aluminiumfolie 

Plaatsing zonder vlam op het dak 

Beloopbaar dankzij
glasvezelwapening 

www.vmbuildingsolutions.be
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