Niskoparoprzepuszczalna
membrana wstępnego krycia

Sepa® basic
Sepa® basic edition
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Zakres stosowania:

Sepa® basic/ Sepa® basic edition jest nowej generacji niskoparoprzepuszczalną membraną wstępnego krycia, do
stosowania na dachy spadziste bez pełnego deskowania. Jest
alternatywą dla pap bitumicznych, niskoparoprzepuszczalnych
zbrojonych folii polietylenowych i innych folii wstępnego
krycia.

Montaż:

Sepa® basic/ Sepa® basic edition powinna być układana według
instrukcji montażu. Membrana wstępnego krycia powinna być
montowana ze szczeliną wentylacyjną (min. 5 cm) pomiędzy
membraną a materiałem izolacyjnym i ze szczeliną w kalenicy.
Zakłady kolejnych pasów powinny wynosić od 10 do 20 cm, w
zależności od kąta pochylenia dachu.

Wymiary rolki
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Akcesoria
Rollengewicht:
®

• Permo
ca.
13 kg TR taśma montażowa
Artikel-Nr.:
• Pasto® masa uszczelniająca
KU 0040

Certyfikaty
Zugelassene
• certyfikat CE
Zusatzprodukte:
Dane techniczne

Sepa® basic		

Sepa® basic edition

Ciężar powierzchniowy

100 g/m2

90 g/m2

Odporność ogniowa, EN 13501-1, EN 11925-2

E

E

Odporność na przenikanie wody, EN 1928

W1

W1

Paroprzepuszczalność, sd - wartość, EN 12572

15 m

15 m

Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż, EN 12311-1

200 N/5 cm

185 N/5 cm

Wytrzymałość na rozerwanie w poprzek, EN 12311-1

170 N/5 cm

155 N/5 cm

Rozciągliwość wzdłuż, EN 12311-1

60 %

60 %

Rozciągliwość w poprzek, EN 12311-1

60 %

60 %

Wytrzymałość gwoździowa wzdłuż, EN 12310-1

125 N

110 N

Wytrzymałość gwoździowa w poprzek, EN 12310-1

125 N

110 N

Odporności na temepraturę

-40 °C / +80 °C

-40 °C / +80 °C

Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1

4 miesiące

4 miesiące

Zmiany techniczne są zastrzeżone 05/09. TS-09#39/40-PL-0509

Winddichtpaket:
• Permo® TR
• Permo® seal
• Pasto®
• Dunstrohrmanschette
Luftdichtpaket:
• Wallint® Luftsperren
• Klebe- und Dichtprodukte
• Dunstrohrmanschette

Normen/Zertifikate:

• CE-zertifiziert
• DIN 18338
Klöber
HPi Polska Sp. z o.o.
•
DIN –4108
ul.17
Stycznia
• DIN 68800 45 B
02-146
Warszawa
•
ZVDH
Richtlinien
tel.Schlagregentest
+48 (0)22 35 12 TU
900Berlin
•
fax. +48 (0)22 35 12 901
www.kloeber-hpi.biz
www.kloeber.de
info@kloeber-hpi.biz

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Internet-Seite oder kontaktieren Sie unsere Vertriebsberater.

Materiał
Einsatzbereich:

