
Produktbeskrivelse
Ventex Vindsperre Pro består av to lag polypropylenfilt (PP) som er laminert sammen med en dampå-
pen mikroporøs film i midten. Ventex Vindsperre Pro slipper lys igjennom, noe som gir et godt arbeids-
miljø inne. Den beige fargen bidrar til at vindsperren ikke blender ved montering.
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Dimensjon 1,3 x 25 m
Dimensjon 1,45 x 25 m

Farge Forside Beige
Farge Bakside vit

For tekniske egenskaper se egen ytelseserklæring

Bruksområde og -betingelser

Ventex Vindsperre Pro kan benyttes som vindsperre i yttervegger og takkonstruksjoner av tre med 
separat vindsperre og undertak. Se for øvrig egen leggeveiledning.

Brann: Vindsperren kan benyttes i bygninger med brannklasse 1, og i boliger med inntil 3 etasjer når 
hver boenhet har utgang direkte til terreng.

Vindsperren skal for øvrig brukes i samsvar med Byggforskseriens Byggdetaljer bl. a. 523.255 og 
525.101

• Ny sterkere og mer robust variant av tidligere “BMI WindBreak” 
• Produktet har høy bruddforlengelse og tåler bevegelser i underlaget
• Forbedret HMS og bærekraft ved; 
- beige farge sørger for at man ikke blir blendet ved montering
- transparent film som slipper gjennom lys, dette sikrer bedre arbeidsmiljø inne i bygget
- stort utvalg av bredder og lengder / mindre søppel, forbedret økonomi og bærekraft



Avfallsbehandling

Ventex Vindsperre Pro skal sorteres som
restavfall på byggeplass. Produktet skal
leveres til godkjent avfallsmottak der det
kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1799 | 0007 | 6000 | _ _ _ _

EAL: 17 02 03

Godkjenninger og garantier
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Icopal Ventex Vindsperre Pro 

Tilbehør

- Ventex MultiFlex Tape for taping av
omlegg og tilslutninger.

- Ventex Butylbånd som pakning bak sløyfer
for å sikre god tetting rundt festemidler.

- Ventex MultiWrap som membran under
vinduer og dører, samt for tetting av
detaljer. Produktet er en unik elastisk og
formbar tykk tape med god klebeevne.

- Ventex Rørmansjett vegg for runde
gjennomføringer på vindsperre- eller
dampsperresjiktet.

- Ventex Svillemembran for å hindre fukt fra
grunnmur og sikre god lufttetting.

- Ventex Musebånd for å hindre
smågnagere å komme opp bak kledning.

- Ventex Klemlist av varmeforsinket stål
med skruer for klemming av omlegg mot
fast underlag.

- Ventex Avstivningsstag for avstivning av
bindingsverket.


