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Glasdraadwapening
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� Door zijn µ.d-waarde van 2000 meter is 
ALUTRIX bijzonder dampdicht waardoor 
deze toepasbaar is in extreem bouw-
fysische constructies zoals zwembaden, 
drukkerijen, koelen vrieshuizen e.a..

� De glasdraadwapening in de ALUTRIX
geeft sterkte waardoor deze damprem-
mende laag mandragend is en met name 
toepasbaar op een constructie van ge-
profileerde stalen dakplaten.

� Door de extreme kleefkracht kan deze
baan zonder primer op geprofileerde
stalen dakplaten gekleefd worden.

� Op een houtachtige ondergrond van 
plaatmateriaal moet ter plaatse van 
een naad of voeg een kleefvrije zone
toegepast worden.

� Wij leveren ALUTRIX in breedtes van
100, 150, 200, 250, 300, 333, 400, 
500, 666 en 750 mm

� De banen worden onderling koud ver-
kleefd met een overlap van minimaal 
40mm. Tevens is het mogelijk de over-
lap termisch te lassen.

� De ondergrond moet vlak, gaaf, droog,
stof- en vetvrij zijn.

� Bij staaldaken wordt de baan evenwijdig
aan de canalurerichting gelegd.

� De overlappen moeten tijdens de uit-
voering dragend zijn opgelegd. Indien 
dit niet mogelijk is onder de baan een
versteviging aanbrengen van b.v. een
extra strook ALUTRIX.
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� Materiaaldikte 1,2 mm

� Gewicht circa 1 kg/m2

� Lengte 20 meter

� Breedte 1000 mm

� Verpakkingseenheid 20 Rollen/palet

� Treksterkte lengte en breedte
volgens DIN 53504 (N/50 mm) 800 

� Lage temperatuurflexibiliteit
volgens DIN 53361 bij -30°C Geen scheuren

� Bouwmaterialenklasse volgens
DIN 4102, Part 1 Categorie B2

� Waterdampdiffusieweerstand (µ) ≈ 1.161.000

� Vergelijkbare µ.d-waarde volgens
DIN 52615 circa 2.000 m

Technische specificaties / Fysische eigenschappen


