
Rectivent® jest elastyczną membraną wstępnego krycia, z
mikroperforowanego polipropylenu, otwartą dyfuzyjnie, do zastosowań na
płytach termoizolacyjnych na dachach stromych. Rectivent chroni płyty
termoizolacyjne przed wodą i śniegiem.

Zastosowanie

Do zastosowań z: Powerroof®, Powerroof® Max, L-Ments®.

Produkt

Opis Wartość Jednostka

Wymiary

Długość 50 m

Szerokość 1500 mm

Gramatura 135 g/m²

Wygląd

Strona zewnętrzna Jasnoszara i logo

Strona spodnia Biała

Dwustronna taśma klejąca na wierzchnim i spodnim brzegu membrany

Zasadnicze charakterystyki

Opis Norma kod EN Wartość Jednostka

Ilość metrów kwadratowych w rolce 75 m²

Odporność na przesiąkanie wody EN 1928-A W1

Odporność na UV (umiarkowany klimat EU) 12 tydzień

Zewnętrzna ekspozycja jak tymczasowe przekrycie 4 tydzień

Paroprzepuszczalność: µd/sd 0.025 m

Oporność przepływu powietrza (m²h50Pa) EN 12114 < 0.1 m³

Reakacja na ogień

Reakcja na ogień (produkt) EN 13501-1 Euroklasa E
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Postaraliśmy się, aby treść niniejszego dokumentu była w najwyższym stopniu precyzyjna. Proszę jednak zachować wzgląd na ewentualne
różnice w specyfikacji technicznej, które moga być efektem różnych wymogów w poszczególnych krajach. Recticel Insulation nie przyjmuje
na siebie żadnej odpowiedzialności wynikające z błędów administracyjnych i zachowuje prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego
informowania odbiorców treści. Niniejszy dokument nie kreuje, specyfikuje, zmienia i zamienia nowych lub zabezpieczonych w umowie
zobowiązań które powstały na piśmie pomiędzy Recticel Insulation i użytkownikiem.
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Recticel Insulation, Niepruszewo, ul. Cisowa 4, 64-320 Buk, Polska
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Normy i certyfikaty

Normy

CE (EN 13859-1)

Pozostałe informacje

Obsługa / konserwacja

Składowanie/
przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych.
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