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DASAPLANO 0,50
connect Luchtdichtingsbaan voor daksanering buiten

Technische gegevens
Stof

Bescherm- en afdekvlies Polypropyleen-microvezel

Membraan monolithische polymeermix

Eigenschap Normering Waarde

Kleur antraciet

Oppervlaktegewicht NEN-EN 1849-2 115 ±5 g/m²

Dikte NEN-EN 1849-2 0,40 ±0,05 mm

Dampdiffusieweerstandsgetal µ NEN-EN 1931 1.250

sd-waarde NEN-EN 1931 0,50 ±0,10 m

Brandgedrag NEN-EN 13501-1 E

Blootgesteld aan weersinvloeden 14 dagen

Waterkolom NEN-EN 20811 10.000 m

Waterdichtheid NEN-EN 1928 W1

Max. trekkracht lengte/dwars NEN-EN 12311-1 225 N/5 cm / 150 N/5 cm

Rek lengte/dwars NEN-EN 12311-1 100 % / 100 %

Doorscheurweerstand
lengte/dwars

NEN-EN 12310-1 120 N / 130 N

Duurzaamheid na kunstmatige
veroudering

NEN-EN 1296 / NEN-EN 1931 doorstaan

Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +100 °C

warmtegeleidingscoëfficiënt 0,17 W/mK

Tijdelijke afdekking; geschikt voor
...

ZVDH 14 dagen | <10 °C: 7 dagen

CE-markering NEN-EN 13984 aanwezig

Toepassingsgebied
3-laagse luchtdichtingsbaan voor daksanering van buitenaf met volledige isolatie van het spantvak. Wordt aangebracht bovenop de spanten
onder een extra spantisolatie van minerale wol, flexibele hout- en cellulosevezelplaten of hennepisolatieplaten.

Leveringsvormen
Artikelnummer GTIN Lengte Breedte Inhoud Gewicht Collo

14084 4026639140845 50 m 1,5 m 75 m² 9 kg Rollen

Voordelen

Eenvoudig aan te brengen, vlak over de spanten en de isolatie

Licht remmende diffusieweerstand zorgt voor droge bouwelementen

Snelle en veilige verlijming door geïntegreerde connect-zelfkleefzones in de langsrichting van de baan
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Randvoorwaarden
DASAPLANO 0,50 connect dient met de bedrukte zijde naar de verwerker wijzend te worden aangebracht. Deze kan strak overlangs en dwars op
de dragende constructie, bijv. de spanten, volvlaks op een vakisolatie worden aangebracht.

Om de vorming van condensvocht te voorkomen, dient de inbouw van de bovenisolatie meteen na de luchtdichte verlijming van de DASAPLANO
0,50 te worden uitgevoerd. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter.

Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.

Te hoge relatieve luchtvochtigheid (bijv. tijdens de bouwfase) door middel van consequent en permanent ventileren snel afvoeren. Af en toe
stootventileren is niet voldoende, om grote hoeveelheden, aan constructieve oorzaken te wijten vochtigheid snel uit het gebouw af te voeren.
Zo nodig bouwdrogers opstellen.

Bovenisolatie van gelijke dikte als de tussenspantisolatie van een niet-absorberend isolerend materiaal (bijv. steen- of minerale wol) met een
dikte van min. 100 mm.

Aanbevelingen van fabrikanten van isolatiematerialen kunnen afwijken. In dat geval gelden de aanbevelingen van de fabrikant.
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