Materiaal
Copolymeer polyethyleenﬁlm met dubbelzijdig vezelvlies.

Uitvoering
Luchtdichte folie, enkelzijdig kleefband. Ook verkrijgbaar met
stucgaas.

Afmetingen
Artikelnr.
320911
320912
320913
393872
393873
320922
320923
392624

Uitvoering
E/W
E/W
E/W
E/W
E/W
E/W + gaas
E/W + gaas
E/W + gaas

Afmeting
70 mm
100 mm
140 mm
200 mm
300 mm
60 mm
90 mm
140 mm

m/verpakking
250
150
100
100
50
150
100
50

Technische gegevens
Eigenschappen
Bouwstofklasse
Waterdampdoorlaatbaarheid

Slagregendicht
Hechtsterkte van kleefband
Verdraagzaamheid met
traditionele bouwmaterialen
Temperatuurbestendigheid
Verwerkingstemperatuur
Houdbaarheid
UV-weerstand

Normen
DIN 4102

Specificatie
B2 (normaal ontvlambaar), PNDS04-887
DIN 4108-3 Sd tussen 0,03 en 15 (afh. van
relatieve luchtvochtigheid),
dampremmend
EN 1027
600 Pa
12 N/25 mm
DIN 52 452 geschikt

ME503
Duo Folie VZ

- 40°C tot +80°C
+5°C tot +45°C
1 jaar
ca. 3 maanden

Toepassingsgebied
ME503 Duo Folie VZ is een lucht- en
slagregendicht membraan die aan beide
zijden stucbaar is.
Dankzij de variabele Sd-waarde is deze
folie zowel binnen als buiten toepasbaar
om raam- en deurkozijnen luchtdicht te
maken.

Producteigenschappen
• Duidelijke en foutloze bevestiging
• Verwerking enkelzijdig of tweezijdig
mogelijk
• Kan aan beide zijden worden
bepleisterd

ME503
Duo Folie VZ
Verwerking - Bevestiging op het kozijn
• Breng de folie door middel van het kleefband aan op de
buitenomtrek van het kozijnproﬁel (afb 1 en 2).
• Breng de folie aan op een gehele zijde van het kozijn en
laat op de hoeken plooien van minstens 2 cm uitsteken.
• Knik de folie op de hoek en vouw hem terug. De uit stekende folie dekt de gehele hoek van het kozijn af.
• Herhaal dit voor alle zijden van het kozijn die moeten worden afgedicht.
• Breng de thermische isolatielaag aan (bv. illbruck FM330
Elastic Gun Foam) in het middengedeelte van het kozijnproﬁelijzer over de volledige omtrek van het kozijn. Bevestig
vervolgens de folie aan de muur.
• ME503 Duo Folie E/W kan zowel binnen als buiten worden
toegepast.

Bevestiging aan de muur met lijm
• Laat de folie evenwijdig aan de zichtzijde van het kozijn
naar de muur lopen.
• Reinig het hechtoppervlak op de muur. Verwijder met een
vochtige doek of bezem stof en andere verontreinigingen
die de kleefkracht verminderen.
• Breng een ononderbroken streep SP025 Folielijm Eco aan
op de muurzijde
• Plaats de folie op de natte lijm en druk hem stevig aan met
een aandrukroller (afb. 3). Egaliseer vooraf oneffenheden in
het hechtoppervlak van de muur met pleisterwerk.
• De folie kan worden bepleisterd met standaardpleisterkalk,
of overgeschilderd met een dispersieverf.

Bevestiging aan de muur met het stucgaas
• Breng in eerste instantie een ﬁjne laag pleisterkalk aan op
de muur.
• Leg het stucgaas in de vochtige pleisterkalk. Het gesloten
membraan moet de voeg tussen het kozijn en de muur
bedekken.
• Plaat het verbindingsstuk loodrecht op de rode streep zoals
aangegeven in afbeelding 4.
• Werk de aangebrachte pleisterkalk af door het glad te
strijken.
• Of breng het membraan aan en bevestig het op enkele
punten met behulp van mortel of dispersieverf.

Pleisteren
Doordat de folie aan beide kanten kan worden bepleisterd,
kunt u de kleefranden zowel aan één zijde als aan beide zijden
gebruiken.

Belangrijke aanbevelingen
Test vooraf grondig of de gewenste materiaalcombinatie geen
ongewenste reacties geeft.

Veiligheidsaanbevelingen
Zie het veiligheidsinformatieblad.
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ME503
Duo Folie VZ

Service
Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken
over ondersteuning vanuit de tremco illbruck
organisatie.

Afb. 1: Breng de folie aan op de
zichtzijde van het kozijn

Afb. 2: Breng de folie aan op de
buitenrand van het kozijn

Afb. 3: Druk de folie aan met een
aandrukroller

afb. 4

afb. 5

afb. 6

tremco illbruck B.V .
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010
info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl

