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fermacell Beschermingsfolie
Voor droge egalisatiekorrels

Toepassing

fermacell Beschermingsfolie is geschikt als onderlaag voor droge egalisatiekorrels,
voornamelijk op houten vloerdelen. De folie verhindert vooral het „doorvallen“ van de
egalisatiekorrels door gaten, scheuren en open ruimten tussen vloerdelen.

Eigenschappen

fermacell Beschermingsfolie kenmerkt zich door:


Hoge treksterkte
o Het materiaal is uiterst robuust.
o Geen doordrukken van de korrels in holle ruimtes, in hoeken of bij hoogteverschillen in
de ondergrond.



Verwerkingsvriendelijkheid
o Snel uitlegbaar, geen lastig wegschuiven, aangenaam textielgevoel.
o Goed aansluitbaar in hoeken en opstanden.
o Grondstof op basis van textiel.



Dampopenheid
o De basisvloer wordt diffusietechnisch niet beïnvloed.

Verwerking

De banen uitleggen en ca. 20 cm laten overlappen. Op de overgang van vloer naar wand
scherp vouwen en overeenkomstig met de storthoogte van de korrels op de wand omhoog
zetten. Indien leidingen in de egalisatielaag worden toegepast raden wij aan om voor het
aanbrengen van deze leidingen de beschermingsfolie op de vloer te leggen. Voor
uitvoerige verwerkingsinformatie (onderstaande link aanklikken om PDF te downloaden):
fermacell Vloerelementen - Handleiding voor de verwerking of kijk op www.fermacell.nl
onder Downloads bij Brochures.
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fermacell Beschermingsfolie

Materiaalkarakteristieken
Rolbreedte
Rollengte
Oppervlak rekenkundig
Afdekoppervlak
Kleur
Oppervlakgewicht
Dikte
Materiaalgrondstof
Opslag

1,50 m
50 m
75 m²
65 m²
wit
50 g/m²
0,40 mm
100% PP
Droog opslaan en tegen vocht beschermen

Dealergegevens
Artikelnummer
UAC-code
Douanetariefnummer
Gewicht/ rol
Aantal/ pallet
Gewicht/ pallet

79046
4007548 005456
56031290
5 kg
40 rollen
Ca. 190 kg
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