
Artikelnr.
3220014600

Omschrijving 

Miofol® 200AK
Breedte
1,50 m

Gewicht
16 kg

Lengte
50 m

Hoeveelheid 
24 rol / pallet

Miofol® 200AK is een 5 laags volledig zelfklevende dampdichte aluminium folie. De polypropyleen
wapening zorgt voor een hoge scheur- en trekweerstand. Over het gehele oppervlak is een oplos-
middelvrije kleeflaag aangebracht om de folie zonder perforeren aan te brengen.

Toepassing
Miofol® 200AK wordt aangebracht als dampdichte laag aan de warme zijde van de isolatie. De
zelfklevende bevestiging is met name geschikt op dakconstructies waarbij de isolatie op de dampdichte
folie wordt aangebracht (warm dak). De kleeflaag zorgt voor een directe windbestendige bevestiging
zonder perforaties door nieten. De Miofol® 200AK hecht zowel op underlayment, OSB als stalen 
dakplaten zonder benodigde primer.

200AK

Temperatuur bestendigheid
 -40°C / 80°C

Gewicht
200 gr / m2

Waterdichtheid
W1

Nagelscheurweerstand initieel (lengte)
100 N 

Relatieve vochtweerstand
Sd > 200 m

Nagelscheurweerstand initieel (dwars)
140 N 

Brandklasse
E

Treksterkte initieel (lengte)
470 N / 50 mm

Rek bij breuk (lengte)
5 %

Treksterkte initieel (dwars)
470 N / 50 mm

Open verwerkingstijd
3 maanden

Rek bij breuk (dwars)
5 %

Voordelen
• Lichtgewicht
• Geen benodigde primer
• Hoge scheur- en trekweerstand door wapening
• Snelle montage ook op staal

• Direct waterdicht
•  Geen tape nodig voor de overlappen
• Dampdicht

EAN code
8714672003123
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Harde
ondergrond

Voor daken

Bestendig tot 80° Maximaal 
3 maanden

UV bestendig

Voor gevels Plat dak



200AK

Verwerking
Miofol® 200AK aanbrengen op droge en stofvrije 
ondergronden. Eventuele  scherpe  delen verwijderen voor 
aanbrengen van de folie. De release folie op de achterzijde
verwijderen en de folie stevig aandrukken na bevestiging.
Na aanbrengen de folie nawrijven voor optimale hechting
en voorkomen van luchtbellen. De kleeflaag van
Miofol® 200AK is bestemd voor directe lucht-, damp- en
waterdichte afsluiting maar dient altijd voor permanente
bevestiging ingeklemd te zijn onder de isolatie of een
knellat. Miofol® 200AK minimaal 100 mm overlappen.
Eventuele doorvoeren in de folie afsluiten met Tyvek® 
FlexWrap tape.

8106001000
8106002502
8110002501
8106002501

Tyvek® FlexWrap tape
VAST-R® Totaal tape (zwart)
VAST-R® Totaal tape (zwart)
VAST-R® Totaal tape (wit)           

Omschrijving Breedte Lengte Artikelnr. EAN code Hoeveelheid
60 mm
60 mm
100 mm
60 mm

10 m
25 m
25 m
25 m

3 rol / doos
  10 rol / doos

6 rol / doos
10 rol / doos

Tyvek®

FlexWrap tape
VAST-R®

Totaal tape

5450208029771
8714672000474
8714672000481
8714672999884

Gerelateerde producten
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Foliewijzer
Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken 
voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer 
vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de 
QR code met de camera van je telefoon en ontdek 
welke folie jij nodig hebt. 


