
Algemeen
Folion FA200 bestaat uit een stevige polyestervlies 
gelamineerde UV bestendige toplaag.
Folion FA200 geeft een duurzame bescherming 
van de isolatie, waterdicht, dampopen. 
Speciaal voor  gevels met beperkte open 
voegen, door haar duurzame UV bestendigheid.

   • UV stabiel 10 jaar gegarandeerd bij open voegen  
 tot max. 50mm.
   • UV straling- en veroudering test doorstaan van   
 5000 uur.
   • UV stabiel open bouwfase volledig 12 maanden. 
   • Waterkolom 4000  mm getest.
   • Extreem sterk.
   • Warmtebestendig
   • Kan direct op elke ondergrond

Folion FA200 biedt een excellent woonklimaat bij 
houtconstructies dankzij de uitzonderlijke fysische 
eigenschappen. Dit membraan is volkomen waterdicht en 
kan hierdoor ook direct op harde ondergronden worden 
aangebracht. Het is de ideale oplossing voor de realisatie 
van een waterdichte, winddichte gevelconstructie bij 
renovaties, metalen constructies en gevels met open voegen.  

Verwerking
Folion FA200 moet met de zwarte zijde naar buiten 
gericht aangebracht worden. De Folion FA120 aan de 
buitenzijde van de gevel aanbrengen in horizontale 
banen. Overlap 10 cm tot 15 cm. Over de folie verticaal 
tengels aanbrengen om een luchtspouw van ca. 15 
mm tussen de folie en de gevelbekleding te creëren.
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Product Folion FA200

Omschrijving UV bestendige monolithische filmlaag op 
een polyestervlies

Gewicht (g/m2) 200 g/m²

Rol afmeting 50 m¹ x 1,5 m¹ 
50 m¹ x 2,8 m¹ 

Temp. bestendigheid -30 °C tot +80 °C

Brandwerendheid Klasse E EN13501-1

Treksterkte (EN 12311-1) Lengte / dwars

Treksterkte (N/50mm) 250 / 300

Rek bij breuk in % 50 ± 10%

Spijkersterkte 300 N/5 cm

W.D.D
Volgens EN 12572

420 g/m²/24h
klimaatklasse C

Mud-waarde EN12572/C 0,1 m¹

Waterdicht klasse W1

UV bestendigheid Bij openvoegen tot max. 50mm volledige 
fabrieksgarantie op de product-eigenschap-
pen gedurende 10 jaar

Openbouwfase volledig 12 maanden

Kleur zwart


