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Toepassingsgebied 
 
  Monolithisch speciaal membraan tussen twee lagen polyester spinvlies. 

 
Deze spinvlies gelamineerde folie, met een speciaal membraan uitgerust 
dampscherm, dient als betrouwbare binnen- en buitenbescherming van 
isolatiemateriaal tegen vocht en luchtstromen volgens DIN EN 13984.  
Tevens is deze dampremmende folie toepasbaar in combinatie met cellulose 
installatie mits er gewerkt wordt met extra verstevigingslatten.. 

 
Eigenschappen 
 
  Variable Sd-waarde 

 Bestand tegen hoge temperaturen 
 Geschikt voor binnen- en buiten toepassing 
 Opdruk t.b.v. maatvoering 

 
Technische gegevens 
 
 Eigenschappen  Normen volgens Specificatie 

Gewicht  EN 1849-2 125 g/m²
Brandgedrag EN 13501-1 Klasse E
Treksterkte 
lengterichting/dwarsrichting 

EN 12311-1 180/130 N +/- 20% 

Rek bij breuk 
lengterichting/dwarsrichting 

EN 12311-1 60/50 N 

 Scheursterkte EN 12310-1 100/120 N +/- 20% 
 Waterdampdoorlaatbaarheid EN1931 Sd waarde ca. 0,4 - 8 m
 Waterdampdoorlaatbaarheid 

na veroudering 
EN 13984  voldoet 

 UV-weerstand na installatie  12 maanden 
 Temperatuurbestendigheid  -40°C t/m +120°C
    
   
    

 

Verpakking 
 

 
 

 
Rolbreedte x dikte:  1500 x 0,4 mm
Rollengte:  50 mtr 
Kleur:   wit
 
Bewaring 
  

 12 maanden in originele 
Verpakking, koel, droog en 
vorstvrij 

  
Veiligheidsmaatregelen 

 

 zie het veiligheidsinformatieblad. 
 

 

 
Verwerking 
 
 Interieur: 

ME004, met de bedrukte zijde zichtbaar, met een tacker bevestigen met zo min mogelijk overlappingen.  
Breng de latten aan en zorg ervoor dat een overlapping altijd op een lat uitkomt en deze 10 cm door laten steken.  
De tacker posities luchtdicht afplakken met ME316 Foliekleefband Vlies.  
Let er op dat de folie spanningsvrij, dus zonder trek- of schuifkrachten wordt bevestigd.  
De overlappingen luchtdicht afplakken met de hiervoor geschikte ME316 Foliekleefband Vlies. 
Onder de dakisolatie: 
ME004 wordt spanningsvrij en evenwijdig aan de dakrand verwerkt. De bevestiging wordt met een tacker geniet of met 
behulp van platkopspijkers in het bedekte gebied van de langsoverlapping geplaatst.  
Grotere openingen of beschadigingen met een kaal stuk ME004 folie repareren in combinatie met OT301 Folielijm of ME316. 
Alle naden luchtdicht afplakken met ME316 Foliekleefband Vlies. 
Renovatie / installatie van bovenaf: 
ME004 parallel aan de dakrand of dakspant verwerken met de bedrukte zijde naar boven.  
Met één overlap van ca. 10 cm (raster overlappende markering) spanningsvrij over de spanten aanbrengen met een tacker. 
Deze nieten met ME316 Foliekleefband Vlies luchtdicht afplakken.  
Wandaansluitingen worden met de OT301 Folielijm gemaakt.

 
Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke 
berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze 
medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan 
ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.

 


