Folion DPC folie
Algemeen
Folion DPC folie is een zwarte polyethyleen folie met
een wafelstructuur. Sterk, waterdicht en bestand tegen
de meest voorkomende zuren in bouwconstructies.
Folion DPC folie zorgt ervoor dat er geen problemen
ontstaan in bouwconstructies door ongewenste
vochtproblemen met opstijgend vocht of regendoorslag.
Toepassingen
•
Funderingsstroken.
•
Kozijnaansluitingen met metselwerk
•
Nokvorst en bij lateien
•
Industriële binnenspouw
Eigenschappen
•
Goede wafelstructuur aan beide zijden voor een
betere hechting.
•
Super sterk en waterdicht.
•
Strak gewikkeld op een koker om het telesco		
peren tegen te gaan.
•
Kaarsrecht gesneden, voor een snelle perfecte 		
montage.
•
DPC is milieuvriendelijk omdat het gemaakt 		
wordt van gerecycled materiaal en bij productie 		
of verbranding komen er geen giftige stoffen vrij.
•
DPC is rotvrij maar niet langdurig UV bestendig.

Fuutweg 7
7442 CL Nijverdal

Folion DPC folie afmeting en verpakking
afmeting
rol p/pallet		
p/zak
50 x 0,10 m
348 rol p/pallet		
12 rol
50 x 0,15 m
232 rol p/pallet		
8 rol
50 x 0,20 m
174 rol p/pallet		
6 rol
50 x 0,25 m
116 rol p/pallet		
4 rol
50 x 0,30 m
116 rol p/pallet
4 rol
50 x 0,40 m
87 rol p/pallet		
3 rol
50 x 0,45 m
58 rol p/pallet
2 rol
50 x 0,50 m
58 rol p/pallet		
2 rol
50 x 0,60 m
58 rol p/pallet
2 rol
50 x 0,70 m
29 rol p/pallet
1 rol
50 x 0,90 m
29 rol p/pallet		
1 rol
50 x 1,00 m
29 rol p/pallet		
1 rol
50 x 1,20 m
29 rol p/pallet
1 rol
Product

Folion DPC-folie

Omschrijving

Waterkerende PE folie

Opbouw folie

100 % ECO regeneraat
LDPE met carbon black.

Gewicht (g/m2)

280 g/m²

Rol afmeting

50 m¹ x 10 cm – 120 cm

Temp. bestendigheid

-20 °C tot +80 °C

Brandwerendheid

DIN 4102 klasse B2

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte / dwars

Treksterkte (N/50mm)

300 /160 N

Rek bij breuk in %

400 / 500 N

Spijkersterkte

200 / 150 N

W.D.D
Volgens EN 12572

klimaatklasse C
0,9 g/m²/24h

Sd-waarde in m

0,024 m¹

Waterdicht

klasse W1

Oppervlak

Wafelstructuur 2-zijdig

Kleur

Standaard zwart
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