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EPDM dakfolie | Voordeelpakket | Dikte 1,14 mm | 3,00 x 2,00 m

Artikelnr.: 9603000200L
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Productinfo

EPDM Dakfolie

De EPDM dakfolie is 1,14 mm dik en is dikker, steviger en duurzamer in vergelijking met de meeste andere
dakfolies. De folie is waterdicht, UV-bestendig, bestand tegen vliegvuur, recyclebaar en worteldoorgroeibestendig,
zodat mos geen vat heeft op de folie. De EPDM dakfolie is verkrijgbaar tot een maximale afmeting van 9,00 m x
10,00 m.

De dakfolie bestaat uit meerdere banen die met een homogene naad aan elkaar zijn geperst. De dakfolie wordt op
de gewenste afmeting gesneden en in één stuk gevouwen op rol geleverd. De dakfolie is elastisch en heeft enige
tijd nodig tot het glad ligt. De naden zijn na verloop van tijd amper meer zichtbaar.

Producttoepassingen

EPDM dakfolie wordt meestal voor platte daken gebruikt.

Bijzonderheid

Onze dakfolie wordt in Europa geproduceerd en bevat geen talk. De EPDM-dakfolie wordt zonder voorbehandeling
merendeels eenzijdig verlijmd.

Inhoud

Het voordeelpakket bevat allereerst de dakfolie. Deze wordt in één stuk op de rol geleverd wat eenvoudiger is bij
de montage. Daarnaast bevat het voordeelpakket de passende hoeveelheid aan bodemlijm T3700 voor het
verlijmen van de folie en contactlijm T2000 voor het extra verlijmen van de randen. Als extra optie kunt u
hoekprofielen voor het afwerken van de dakranden en een roller bestellen.

Garantie

De producent geeft 10 jaar garantie op de EPDM dakfolie.

Inhoud

EPDM dakfolie
Hechtlijm T3700 (Bij een tekort op de wereldmarkt wordt deze door meer contactlijm T2000 vervangen)
Contactlijm T2000
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Tech. Details
Staat Nieuw

Lengte 3,00 m

Gewicht (ca.) 1,95 kg/m²

Materiaal EPDM

Dikte 1,14 mm

Structuur Iets ruw

Kleur Basaltzwart

Toepassing Vlakke daken

Garantie 10 jaar

Hellingshoek max. 15°

Bevestiging Inclusief

Eigenschap Waterdicht, UV-bestendig, brandveilig, wortelwerend,
recyclebaar

Inhoud Inclusief bodem- en contactlijm

Breedte 2,00 m

UV-Bestendig Ja

Merk Tytane
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Montage

Montage

1. De EPDM dakfolie op het dak compleet uitrollen en laten rusten zodat de spanning eruit kan.
2. Rol of vouw de EPDM dakfolie aan de kortste kant voor de helft terug.
3. Vóór de teruggevouwen of gerolde dakfolie de hechtlijm T3700 in banen op het dak aanbrengen. Op de laatste
20 cm dient u de contactlijm T2000 voor de randen op ondergrond en dakfolie aan te brengen.
4. Roll de EPDM dakfolie over de gelijmde ondergrond en druk deze met een wals of roller aan.

EPDM dakfolie heeft einige tijd nodig voordat het goed ligt. In het begin glanzen de naden eventueel nog (van het
walsen tijdens de productie) en de folie heeft soms nog vouwen. Het elastische materiaal trekt echter na een tijdje
vanzelf recht en ook de naden zijn dan nog amper te zien.

De EPDM-folie hoeft NIET PER SE op isolatieplaten geplaatst te worden.

Verbinden van twee oppervlaktes

Bij het leggen van twee pakketten / folies dienen deze met siliconenkit aan elkaar te worden gelijmd. Dit is
optioneel en is te vinden onder "Toebehoren".

Let op: Voor gedetailleerde informatie met duidelijke instructies verwijzen wij uitdrukkelijk naar de montage-
instructies onder "Downloads”.
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