
Artikelnr.
6620013500

Omschrĳ ving
Miofol® 200A1G

Breedte
1,35 m

Gewicht
14 kg

Lengte
50 m

Hoeveelheid
15 rol / pallet

Miofol® 200A1G is een damp-open waterkerende folie voor gebruik in gevels ontwikkelt met 
Photonwrap-A1 van Thermic Technology. De geweven structuur van de glasvezel drager in combinatie 
met de aluminium toplaag maakt het product extreem sterk. De bestanddelen van Miofol® 200A1G zĳ n 
onbrandbaar wat deze folie een unieke brandklasse A1 geeft.

Toepassing
De damp-open waterkerende folie wordt toegepast in gevelconstructies waar de brandklasse A1 van 
belang is. De folie kan direct in contact met zachte ondergronden worden verwerkt. Vocht kan door 
de folie uit de constructie ontsnappen terwĳ l regen- en weersinvloeden door de folie worden tegen 
gehouden. Het aluminium oppervlak is een uitstekende barrière tegen UV belasting en zorgt door de 
lage emissiviteit voor een verhoogde isolatiewaarde.

200A1G

Temperatuur bestendigheid
 -40°C / 80°C

Gewicht
200 gr / m2

Waterdichtheid
W2

Nagelscheurweerstand initieel (lengte)
208 N 

Relatieve vochtweerstand
Sd > 0,019 m

Nagelscheurweerstand initieel (dwars)
302 N 

Brandklasse
A1

Treksterkte initieel (lengte)
2865 N / 50 mm

Treksterkte initieel (dwars)
2195 N / 50 mm

Open verwerkingstĳ d
3 maanden

Voordelen
• Brandklasse A1
• Isolerende reflectiefolie
• Extreem damp-open

• Energiebesparend
• Handzaam rolformaat
•  Hoge treksterkte

EAN code
8714672000740

R-Waarde
0,78 m2 K/W

Emissiviteit
0,05
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200A1G

Verwerking
Miofol® 200A1G moet aan de koude kant van de isolatie 
in gevelconstructies worden toegepast. De folie van 
beneden naar boven in horizontale banen dakpansgewĳ s 
aanbrengen. Bevestiging met RVS nieten en bĳ  voorkeur zo 
veel mogelĳ k op plaatsen waar de folie overlapt of onder de 
ventilatietengel. Voor gewaarborgde waterkering onder de 
tengel VAST-R® Butyl tape aanbrengen. Naden, overlappen 
en bevestigingspunten aftapen met VAST-R® Aluminium 
tape. Eventuele doorvoeren kunnen met Tyvek® FlexWrap 
tape wind- en waterdicht gesloten worden.

8106001000
8103002000
8107502502

Tyvek® FlexWrap tape
VAST-R® Butyl tape     
VAST-R® Aluminium tape
       

Omschrĳ ving Breedte Lengte Artikelnr. EAN code Hoeveelheid
60 mm
30 mm
75 mm

10 m
20 m
25 m

3 rol / doos
8 rol / doos

16 rol / doos

Tyvek®

FlexWrap tape

5450208029771
8714672005233
8714672002638

Gerelateerde producten

Foliewĳ zer
Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken 
voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewĳ zer 
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.

VAST-R®

Butyl tape
VAST-R®

Aluminium tape
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