
Produktbeskrivelse
Icopal Ventex Vindsperre Premium og Premium 8M er en kombinert brannhemmet og ekstra UV-sta-
bilisert vindsperre. Produktet består av en kraftig polypropylenfilt (PP) på begge sider av en dampåpen 
monolittisk TPU-film. Premium har trykk i omlegget, mens Premium 8M har logo-trykk på forsiden. 
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Dimensjon 1,5 x 50 m
Dimensjon 3,0 x 50 m

Farge Forside Sort
Farge Bakside Sort

Bruksområde og -betingelser

Ventex Vindsperre Premium er spesielt beregnet for bruk bak spaltekledning. 

Vertikale spalter i kledningen bør ikke være større enn 5 mm på låvepanel uten fals. Ved horisontal 
spaltekledning bør lektene utformes slik at vann kan renne av. For kledninger med spaltebredde 
opp mot 20 mm skal luftespalten bak kledningen være min. 50 mm. Fasadeplater bør ikke ha større 
spalter enn 5 mm.

Ventex Vindsperre Premium 8M benyttes der man har ønske om opp mot 8 måneders åpentid før 
tett kledning monteres, samt hvor det eventuelt er høye brannkrav til vindsperren.
Ventex Butylbånd skal monteres under sløyfene som ekstra sikring mot vannlekkasje rundt feste-
midlene.

Se for øvrig leggeveiledning.   

Ventex Vindsperre Premium og Premium 8M tilfredsstiller brannkravet til vindsperrer benyttet i 
luftede hulrom i vegg- og takkonstruksjoner i risikoklasse 1-6 i brannklasse 1, 2 og 3 med hensyn til 
brannspredning i selve vindsperren.
Vindsperren skal for øvrig brukes i samsvar med Byggforskseriens byggdetaljer, bla. 523.255 og 
525.101

For tekniske egenskaper se egen ytelseserklæring

• 2 produkter i ett;  både brannhemmet og ekstra 
UV-stabilisert for spaltekledninger 
- Godkjent for klasse B-s3,d0
• Bygget opp med en monolittisk TPU-membran
• Finnes i unik bredde på 3 meter
• Testet og godkjent for UV-eksponering inntil 5000 timer



Avfallsbehandling

Vindsperren skal sorteres som restavfall på byg-
geplass. Produktet skal leveres til godkjent av-
fallsmottak 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 Premium og Premium 8M 

Tilbehør

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

- Ventex Undertak & UV Tape er en kraftig tekstil-
tape som er UV-stabilisert. 

- 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 bin-
dingsverket.

- Til runde gjennomføringer kan Icopal Radon-
mansjett med selvklebende butylkrave benyttes 
sammen med Klemlister og Undertak & UV Tape.

 

 


