Lamina 125 WG		

Gewapend geperforeerde wandfolie

MILINFOLIE
BOUWFOLIE

Gewapende folie is een dampdoorlatende wandfolie, dat uit 3 lagen is opgebouwd en voor toepassing in wanden wordt gebruikt. Echter een belangrijk detail is
dat er wel een luchtspouw tussen de gewapende folie en de harde achtergrond
aanwezig moet zijn. In de praktijk wordt vaak een houten regel met een dikte van
20mm achter de wandfolie gemonteerd. Het is van groot belang dat er voor de
juiste opbouw wordt gekozen in verband met de geringe mate van dampdoorlaat.
Gewapende folie onderscheidt zich van andere wandfolies door de zeer hoge
treksterkte in zowel lengte als breedte. De folie is standaard 2 jaar UV gestabiliseerd
en wordt zowel voor nieuwbouw als renovatieprojecten gebruikt.
Kenmerken:
- Vochtbestendig
- Waterdichtheid W2
- Hoge treksterkte
- Dampdoorlatende folie

Voordelen:
- Hoge (trek)sterkte
- Geen toebehoren nodig
- Gewicht: ca. 125 gr/m2
Nadelen:
Geperforeerde folie bevat kleine gaatjes, dus niet volledig waterdicht W2.
Mag volgens de BRL 4708 (KOMO ) niet op het dak gebruikt worden, laat veel
water door. Mag wel op de wand gebruikt worden maar alleen indien de folie los
is van de achtergrond. Er moet een luchtspouw zitten tussen folie en harde ondergrond. Dit betekend in de praktijk een extra houten tengel achter de folie van
minimaal 20 mm dik. De dampdoorlatendheid van de folie is klein (ca 80 gram per
24 uur /m2) Een spinvliesfolie laat tot 15-20x zo veel damp door per 24 uur/m2.
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Lamina wandfolie
art.nr.

omschrijving

verpakking

kleur

394

lamina 125 WG
gewapende geperforeerde wandfolie
150 cm breed

1 x 25 m¹
37,5 m² p/rol

melkkleurig, met blauwe wapening

394

lamina 125 WG
gewapende geperforeerde wandfolie
260 cm breed

1 x 50 m¹
130 m² p/rol

melkkleurig, met blauwe wapening

Montage-instructies
Lamina 125 WG
Toepassing:
- wand, gesloten gevelbekleding
- let op! dubbel regelwerk

Een product van:
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Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. Op al onze leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. www.milin.nl
Type- en/of druk- en zetfouten voorbehouden.

