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Productinformatie

Productbeschrijving
Stiho damp-open spinvliesfolie is een
waterdicht, damp-open folie, voor hellend
dak- en geveltoepassing. De folie heeft een
blauwe bovenzijde met witte bedrukking en
overlaplijnen.
Technische gegevens
Samenstelling
Gewicht
Materiaaldikte
Kleur
Waterdicht
Dampdoorlatendheid
Treksterkte
Rek bij breuk
Nagelscheur-weerstand
Temperatuur
Uv-bestendig
Brandklasse

3 lagen (spinvlies/PP-film/spinvlies)
140 gram/m2
0,45 mm
voorzijde blauw (achterzijde grijs)
Klasse W1 (waterdicht)
Sd= 0,02 m (±0,015) damp-open
MD > 290 N/50 mm
CD > 205 N/50 mm
MD 45%
CD 80%
MD > 150 N
CD > 180 N
- 40 ºC / + 80 ºC
4 maanden
E

Toepassing
Damp-open spinvliesfolie is geschikt als
waterdicht, damp-open folie voor de
buitenzijde van houtskelet gevels en hellende
daken (>25°). De folie kan worden
aangebracht over zachte en harde isolatiematerialen
en rechtstreeks op het dakbeschot.
Verwerking
De folie aan de zogenaamde koude zijde
(buitenzijde) van de binnen constructie van
hellende daken en/of gevelelementen met de
blauwe zijde naar buiten gericht bevestigen met
rvs nieten / nagels.
Horizontale overlappen ‘dakpansgewijs’ met een
overlap van minimaal 100 mm (witte overlaplijn)
afwaterend aanbrengen.
Eventuele verticale overlappen met de windrichting
mee waterdicht maken met een knellat en/of een
geschikte tape, zoals Delta-Multi-Band M60.

Verpakking
Rol van 1,50 x 50 m | 75m2
Productvoordelen
• Damp-open
• Waterdicht (klasse W1)
• Sterk
• Geschikt voor de koude zijde van hellende daken (>25º) en
gevels
Hulpmaterialen
328226

Delta M60
multiband

Tape voor afdichten van overlappen en
beschadigingen

328288

Delta F100
flexxband

Tape voor afdichten van folies bij details
en aansluitingen

328356

Delta SB40
dichtingsband

Dichtingsband voor waterdicht
bevestigen van onderdakfolies

Details en aansluitingen kunnen waterdicht worden
afgewerkt met Delta-Flexx-Band F100.
De onderzijde met bijvoorbeeld een EPDM-strook zodanig
afwerken dat eventueel lekwater niet kan binnendringen in
de achterliggende constructie.
Aan de buitenzijde van de folie een luchtspouw van
minimaal 20 mm aanhouden, en vervolgens het dak of de
gevel afwerken.
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