
RESISTIT® RPL E /TF

gewapend EPDM
membraansysteem

thermisch lasbaar

m e e r  d a n  3 0  j a a r  
e r v a r i n g !



� fabrieksoverlappen d.m.v. hotbonding-
techniek (RESISTIT RPL E) of thermische
las (RESISTIT TF)

� thermisch stabiel door de ingevulkaniseerde
glasdraadwapening

� alle details thermisch lasbaar
� onafhankelijke controle door MPA NRW

Dortmund: testprocedure volgens 
U.E.A.t.c. richtlijnen

� RESISTIT RPL E / TF is volledig op 
worteldoorgroeibestendigheid volgens 
de FLL-norm getest en goedgekeurd

prefab membraan als dakafdichting met ballast of dakbegroeiing

RESISTIT RPL E / TF: een EPDM mem-
braan voorzien van een ingevulkaniseerde
glasdraadwapening. Elk geprefabriceerd
membraan wordt op de gewenste 
afmetingen geleverd!

Voordelen/eigenschappen
� levensduurverwachting minstens 40 jaar
� geschikt voor elk geballast dak 
� blijvend elastisch 
� recyclebaar in eigen proces (LCA 

rapport Crem)
� minimale milieubelasting (zowel in de 

productiefase als tijdens de installatie)
� onderhoudsvrij, altijd beloopbaar
� 100% UV- en ozonbestendig
� hoge chemische bestendigheid
� vliegvuur- en stralingswarmtebestendig 

technische specificatie

RESISTIT RPL E / TF 

� Materiaaldikte: 1,3 mm ± 10% (andere diktes op aanvraag)

� Gewicht: ca. 1,4 kg/m2

� Wapening: glasdraad

� Afmetingen: volgens opgave

fysische eigenschappen

Test-criteria minimale eis nominale waarde

treksterkte bij breuk lengte:   ≥ 21 41
(N/4 mm) breedte:  ≥ 16 34

rek bij breuk lengte:  ≥ 300 486
(%) breedte:  ≥ 300 455

maatverandering 24h/100°C lengte:   ≤ 1±0,5 ≤ 0,1
(%) breedte:  ≤ 1±0,5 ≤ 0,1

lage temperatuurflexibiliteit 
(°C)  -30ºC geen scheuren geen scheuren

ozonbestendigheid na 14 dagen  
opslag in water niveau 0 niveau 0

gedrag van de overlapverbinding
� afschuifweerstand (N/50 mm) ≥ 175 600
� pelkracht (N/15 mm) ≥ 60 85

waterdampdiffusie-
weerstand (µ) ≈ 67.000

RESISTIT® RPL E /TF

Phoenix membranen worden uitsluitend 
voor dakafdichtingen met ballast 
toegepast. Uitvoering conform 

de Phoenix verwerkingsrichtlijnen
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p/a Boswinde 12
NL-1852 XH Heiloo
Tel. (072) 53 53 000
Fax (072) 53 53 005
E-mail: phoenix.be@phoenix.be
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Phoenix op internet:
http://www.phoenix-benelux.com


