Rectivent

®

Rectivent® is een flexibele onderdakfolie, polypropyleen microgeperforeerd membraan, ontwikkeld voor gebruik op isolatieplaten in een
hellende daktoepassing. Rectivent® beschermt de isolatieplaten tegen
regen, poedersneeuw en stofdeeltjes.

Toepassingen
Geschikt voor gebruik bij Powerroof®, Powerroof® Max, L-Ments®.

Product
Eigenschap

Waarde

Eenheid

Lengte

50

m

Breedte

1500

mm

Gewicht

135

g/m²

Afmetingen

Uitzicht
Buitenkant

Lichtgrijs met raster en
logo

Binnenkant

Wit gekleurd

Dubbelzijdige tape met voering aan de boven- en onderkant van het
membraan

Hoofdkenmerken
Eigenschap

Norm

EN-code

Vierkante meter/rol
Waterdichtheid

EN 1928-A

Waarde

Eenheid

75

m²

W1

UV-bestendigheid (gematigd EU klimaat)

12

weken

Blootstelling aan de buitenlucht als tijdelijke dekking

4

weken

Dampdoorlaatbaarheid: µd/sd

0.025

m

< 0.1

m³

Luchtdoorlaatbaarheid (m²h50Pa)

EN 12114

Brandgedrag
Reactie bij brand (product)

EN 13501-1

Euroclass

E

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische
specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en
behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of
vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de
gebruiker.
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527BS8VNFPZX 190110

1

Recticel Insulation
Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, België

Rectivent

®

Standaarden en certificaten
Normering
CE (EN 13859-1)

Overig / Diversen
Behandeling / Onderhoud
Opslag

Droge opslagplaats en beschermen tegen direct zonlicht
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