
Platon BasicPlaton Basic

Knastplader til fugtbeskyttelse af grundmur.

BeskrivBeskrivelse :else :

Grundmursplade af recirkuleret råstof anvendes som fugtbeskyttelse,
knasterne danner luftspalte mellem væg og grundmursplade og sikre
dermed ideel fugtsikring og udtørring af vægge under terræn.

Brugsområde :Brugsområde :

Benytttes til fugtsikring af ydervæg under terræn.

Montering :Montering :

Monteres direkte mod grundmur eller udenpå ESP eller XPS
isolationsplader. Alle samlinger skal monteres med overlæg. Pladerne
kan nemt tilpasses og skæres med kniv. Platon Basic fastgøres brikker
som er tilpasset de runde knaster. Brikkerne findes både med påsat
søm eller som løse brikkene hvor udførende selv skal vælger egnet
søm eller skrue til underlag. Skal der efterfølgende monteres isolering
af EPS eller XPS kan der fordel anvendes Platon isolationsholder. Basic
grundmurspladen skal afsluttes 5 cm under terrænniveau og der skal
altid afsluttes med Platon kantlist så eventuel overfladevand og
slagregn mod facade, kan ledes korrekt på yderside af basicpladen og
ned mod omfangsdræn.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Lager :Lager :
Bør lagres tørt, tempereret og fri for UV

Tilbehør :Tilbehør :
Basic brikke med spiker
Basic Brikke
Overgangsbeslag 112mm
Kantlist Platon 52x10x2000mm

GodkGodkendelser og Garantiendelser og Garanti
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Platon BasicPlaton Basic

PrProduktdataoduktdata VVærærdidi BetegnelseBetegnelse
Længde 20000 mm

Materiale HDPE -

Knastehøjde 8 mm

VVararenummerenummer BrBreddeedde
401717 2000 mm
401719 2400 mm
401716 1650 mm
401715 1000 mm

EgenskaberEgenskaber MetodeMetode EnhedEnhed VVærærdidi
Modstand mod UV - - Ikke godkendt
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1 EN 13501-1 - F
Vandtæthed EN 1928 - Godkendt
Trækstyrke Langs EN 12311-2 N/50 mm ≥ 260
Trækstyrke Tværs EN 12311-2 N/50 mm ≥ 220
Brudforlængelse Langs EN 12311-2 % ≥15
Brudforlængelse Tværs EN 12311-2 % ≥15
Rivstyrke, langs EN 12310-1 N ≥240
Rivstyrke, tværs EN 12310-1 N ≥240
Punktering, Slag, wtool= 500g (metode A) EN 12691 m ≥0,4
Punktering, Statisk last, metode A øtool= 10mm EN 12730 kg ≥20
Bestandighet mot kjemisk påvirkning EN 13967 - Godkendt
Sundhed- og miljøskadelige stoffer Ingen metode tilgængelig - Ingen
Vandtæthed efter aldring EN 1928 - Godkendt
Vandtæthet efter kemisk eksponering EN 1928 - Godkendt
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