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Teknisk Produktblad

Halotex W25 undertak er et meget lett og dampåpent undertak til bruk direkte på sperrene der hvor det ikke er behov for
gjennomtrampsikring. Egner seg også til luftespalte i terrasser og flate tak. Halotex W25 kan brukes på takfall ned til 18°.
På mindre takflater som f.eks. takopplett på småhus, kan Halotex W25 brukes på takfall ned til 15°, forutsatt at sløyfene er
skrudd ned i sperrene for å sikre god klem i omleggsskjøtene. Se anbefaling fra leverandør av primærtekking for valg av
riktig undertak.

Bruksområde

Mataki Halotex W25 undertak

Monteres som vanlig forenklet undertak med horisontale skjøter. Vertikale skjøter tettes med spesiallim og klemmelister.
Skal monteres med sløyfebånd for å hindre vanninnsig i spikerhull. Ønsker man montering på langs av sperrene kan man
benytte Halotex W25 vindsperre som er nøyaktig samme produktet men kommer da i bredden 1,30 m og uten klebing.
Vurder alltid bruk av sløyfebånd. Ved fare for mye nedbør i byggeperioden, og ved takvinkler mellom 15° og 18° takfall skal
alltid sløyfebånd benyttes.

Monteringsbeskrivelse

Brannmotstand (klasse) EN 13859-1:2010 E
Vanntetthet (klasse) EN 13859-1:2010 W1
Vanndampmotstand (Sd-verdi) EN 13859-1:2010 0,065 meter
Strekkstyrke langs/tvers EN 13859-1:2010 260/180 N/50 mm
Bruddforlengelse langs/tvers EN 13859-1:2010 50/80 %
Rivestyrke langs/tvers EN 13859-1:2010 120/140 N
Kuldemykhet EN 13859-1:2010 -20 °C

Produktegenskaper
Egenskap Prøvemetode Kontrollgrense/verdi Enhet

Oppbevaring
Lagres tørt og unngå direkte sollys.

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes
Gjenvinning

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending
Håndtering av restavfall
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Lengde 50 meter
Bredde 1,5 meter
Vekt pr rull 16,5 kg
Vekt pr m² 120 gram
Overflate Polypropylen
Underside Polypropylen
Brannklasse Klasse E
Sd-verdi 0,06
UV-motstand 6 uker

Teknisk beskrivelse
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