METAL

Tyvek® Metal is een damp-open spouwmembraan dat onder metalen dakbedekking met staande naad
wordt gemonteerd. Het membraan is voorzien van een PP composiet drainagestructuur waardoor
condens, dat zich onder het dak van roestvrij staal, koper of zink heeft gevormd afgevoerd kan worden
over de Tyvek® laag. Het membraan moet worden aangebracht op panelen van zachthout en is voorzien
van een zelfklevende overlappingsband.

Toepassing
Tyvek® Metal wordt als waterdichte, extreem damp-open laag aan de koude zijde (veelal de buitenzijde)
van metalen dakconstructies in nieuwbouw en renovatie toegepast.

Voordelen
•
•
•

Volkomen waterdicht
Bewezen kwaliteit voor de levensduur van
de constructie
Extreem damp-open

Omschrijving Breedte
®

Tyvek Metal

1,50 m

•
•
•

UV-stabiel voor ca. 4 maanden
Koude- en hittebestendig
Zeer efficiënte condens afvoer

Lengte

Artikelnr.

EAN code

Hoeveelheid

25 m

4435015025

5450208026688

4 rol / pallet

Gewicht
6 kg

Specificaties
Open verwerkingstijd
4 maanden

Temperatuur bestendigheid
- 40°C /+100°C

Gewicht
407 gr / m2

Relatieve vochtweerstand
0,03 m
Op harde ondergrond

Nagelscheurweerstand initieel (lengte)
175 N

Waterdichtheid
W1

Nagelscheurweerstand initieel (dwars)
175 N

Brandklasse
E

Treksterkte initieel (lengte)
345 N / 50 mm

Rek bij breukte (lengte)
14 %

Treksterkte initieel (dwars)
290 N / 50 mm

Rek bij breukte (dwars)
20 %

Waterdampdoorlatendheid
800 gr / m² / dag

Damp-open

Waterdicht

Brandklasse E

Voor daken

Bestendig tot 100°

Maximaal
4 maanden
UV bestendig
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METAL

Verwerking
Tyvek® Metal wordt verwerkt op planken van zachthout waarbij
het membraan horizontaal en dakpansgewijs word aangebracht.
Rol Tyvek® Metal zo uit dat de zelfklevende plakstrook zich aan de
bovenzijde, naar buiten toe gericht bevind. Fixeer ook dit membraan
eerst met nieten. Vouw vervolgens een deel van het tweede
membraan omhoog en verwijder tegelijkertijd de plakstrook van het
eerste membraan. Doe dit over de gehele lengte van het dak en druk
het membraan ter plaatse van de plakstrook goed aan. De maximale
vrije overspanning is 1200mm. De zwarte composiet drainage
structuur richting de dakbedekking verwerken.

Gerelateerde producten
Tyvek®
FlexWrap tape

Omschrijving

Tyvek®
tape

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

VAST-R®
Butyl tape

VAST-R®
Totaal tape

Breedte

Lengte

Artikelnr.

EAN code

60 mm
75 mm
30 mm
60 mm
100 mm
60 mm

10 m
25 m
20 m
25 m
25 m
25 m

8106001000
8107502500
8103002000
8106002502
8110002501
8106002501

5450208029771
8714672003710
8714672005233
8714672000474
8714672000481
8714672999884

Hoeveelheid
3 rol / doos
8 rol / doos
8 rol / doos
10 rol / doos
6 rol / doos
10 rol / doos

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.
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