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Glava Plastfolie
GLAVA Plastfolie er samme produkt som GLAVA
Dampsperre, men i annet format.
Materiale: UV-stabilisert, aldringsbestandig og
alkalieresistent polyetenfolie med blå innfarging.
Anvendes som dampsperre i flate kompakte tak.
Brukes også i forbindelse med støpearbeider, f.eks.
gulv. Ved støpearbeider er det viktig at plastfolien
har god omlapp og tapede skjøter.

INNHOLD PR. PAKKE
Dimensjon/ beskrivelse

stk m³
NOBB-nr Varenr

0,20 x 2700 x 50000 mm 1 0.03 43832774 433023

0,20 x 4000 x 35000 mm 1 0.03 24450181 433022

MONTERING / UTFØRELSE

Glava Plastfolie er en sperrefolie som er UV-stabilisert, aldringsbestandig og alkalieresistent.
Anvendes som dampsperre/fuktsperre i bygg.
Tilfredsstiller kravene i SFS 4225 E og P-mark (SP certification marking)

Produktet skal beskyttes mot direkte sollys og varme under lagring.
Når produktet anvendes som dampsperre i flate, kompakte tak, skal folien tildekkes så raskt
som mulig, maks. 2 uker, for å beskytte den mot sollys, UV-stråling og varme.
I ferdig konstruksjon, beskyttet mot varme, sollys og UV-stråling, og under normale forhold, er
Glava Plastfolie holdbar i minst 50 år.

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å
endre produktsortiment og spesifikasjoner

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og
Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy
og jevn kvalitet på vårt produkt.
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DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Tykkelse: 0,20 mm.
Vekt: 180 g/m2.
Vanndampmotstand: Sd-verdi > 80 meter.
Strekkstyrke: >12 N/mm2, på langs og på tvers (ISO 527-3)
Bruddforlengelse:>600 % (ISO 527-3)
Strekkgrense: >8 Mpa (ISO 1184)
Rivestyrke: >60 N (EN 1230-1)

Glava Plastfolie skal kildesorteres som plast ved avhending. Produktet leveres til godkjent
avfallsmottak der det kan material- eller energigjenvinnes.

TEKNISK SERVICE

Produsent/
leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnr: NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon: +47 69 81 84 00
Faks: +47 69 81 84 78
E- post: post@glava.no
Internett: glava.no
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