ICOPAL Lufttätt hus

Det täta huset som andas trygghet!

Kom
plett
syste
m!

• Stoppa både vinden och fukten • Minska energiförbrukningen • Fuktsäkra och hållbara hus
• Bättre inneklimat och luftkvalitet • Icopal har kunskapen och rätt produkter
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Material
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Teknisk info

RULLVAROR

Akvaden
Ångspärr

Åldrings- och alkalibeständig folie av LDpolyeten.

Som ångspärr på konstruktionens insida.

Zv: >15000 x 103 s/m
Sd-värde >37,5 m
P-märkt Gk-bevis: 4308/89

Som ångspärr med genomtrampningsskydd på
konstruktionens insida.

Zv: >15000 x 103 s/m
Sd-värde >37,5 m
P-märkt Gk-bevis: 2427/87

Diffusionsöppen UV-stabiliserad polypropen,
laminerad med polyetenfolie.

Som diffusionsöppet vindskydd på
konstruktionens utsida.

Zv: 14 x 103 s/m
Sd-värde 0,35 m
P-märkt Gk-bevis: 0822/97

Windy Plus
Vindskydd + Väderskydd

Diffusionsöppen UV-stabiliserad polypropen,
laminerad med polyetenfolie.

Som diffusionsöppet vindskydd på
konstruktionens utsida. Fungerar även som
tillfälligt enklare väderskydd under byggtiden.

Zv: 18 x 103 s/m
Sd-värde 0,45 m
P-märkt Gk-bevis: 0010/06

Monarvap Sd5
Ångbroms

Åldringsbeständig, uv-stabiliserad non-woven
fiberduk i polypropen som är belagd med en
sampolymer av polyeten.

Används på konstruktionens insida. Passar för
byggnader med periodvis omvänd fuktvandring
tex sommarstugor.

Zv: 200 x 103 s/m
Sd-värde 5 m

Icopal Butylfogmassa

Mjuk elastisk fogmassa av butylgummi.

För att få en fukt- och lufttät skarv av Akvaden
och Windy.

Icopal Folielim

Enkomponents vattenbaserat dispersionslim.

Avsett att provisoriskt hålla byggfolien uppe
under monteringen.

Icopal Butyltape

Självhäftande åldringsbeständigt tätningsband
av butylgummi.

För att få en fukt- och lufttät skarv av Akvaden,
Windy och Monarvap.

Fäster mot: Plast, metall, glas,
hyvlat trä, puts och betong.
P-märkt Gk-bevis: SC0964-11

Icopal Universal FT

Självhäftande vattentät allväderstape som är
UV- och åldringsbeständig.

Lämplig för skarvning, tätning runt öppningar
och genomföringar i ytterväggar och undertak.
Den används bl.a. till luft- och ångspärrar.

Fäster mot: Plast, metall, glas
och hyvlat trä.
Gk-bevis: SC1121-1

Icopal Rörmanschett

Förstansad EPDM-duk belagd med
självhäftande lim i akryl.

Avsedd för tätning av rörgenomföringar Ø 18180 mm.

Fäster mot: Plast

Icopal Kabelmanschett

Förstansad EPDM-duk belagd med
självhäftande lim.

Avsedd för tätning av kabelgenomföringar Ø
5-22 mm.

Fäster mot: Plast

Akvaden Säkerhetsväv
Ångspärr + Säkerhetsväv
Windy
Vindskydd

Åldrings- och alkalibeständig väv av HDpolyeten, dubbelsidigt belagt med LD-polyeten.

TILLBEHÖR
Fäster mot: Plast, metall, glas, hyvlat trä,
puts och betong.
Fäster mot: Plast ,hyvlat trä, puts och
betong.

