OPTIMA
Teknisk Informasjon
Lav motstand diffusjonsåpen luftbarriere undertak
Daltex® RoofTX® Optima er et damppermeabelt takunderlag med luftbarriere og lav motstand. Det har
lang levetid, er fleksibelt og lett samt enkelt å installere. Det gir midlertidig vern mot vinddrevet regn,
snø og støv. Daltex® RoofTX® Optima er i samsvar med Byggevaredirektivet forordning (EU forordning nr.
305/2011), Underlag for usammenhengende tak (Tillegg ZA av EN 13859-1) og produseres under en ISO
9001 kvalitetsstyringssystem
TEST
METHOD		
Produktkode			
Masse per områdeenhet (g/m2)
EN 1849-2		
Reaksjon på brann
EN 11925-2		
Vanndampmotstand (Sd)
EN ISO 12572		
Vanngjennomtrengning
EN 1928
Før aldring
		
Etter aldring
Strekkeling styrke (N/5cm)
EN 12311-1
Før aldring
		
Etter aldring
Elongasjon (%)
EN 12311-1
Før aldring
Etter aldring
Motstandsdyktighet mot rifter (N) EN 12310-1		
Fleksibilitet ved lave temperature EN 1109		

RoofTX® Optima
FNS 92
92
(+/- 10)		
Klasse E
0.029 m (+/- 0.01)
Klasse W1
Klasse W1
MD
230 (-50)
CD
MD
190 (-50)
CD
MD
65
(-20)
CD
MD
35
(-20)
CD
MD
75
(-40)
CD
Ingen sprekker ved -40°C

125
100
70
40
80

(-30)
(-30)
(-22)
(-22)
(-40)

Betingelsene gilder for sluttbruk av dette produktet

Ruller bør oppbevares flatt eller på en ren, jevn overflate og ligge under et dekke. Når underlaget legges på taket, bør det
primære takdekket monteres innen en måned.

Montering

Membranen skal installeres som beskrevet i Nasjonale bygningsforskrifter og relevant avtaleattestering for dette produktet - se
sertifiseringslogoer/-tall ovenfor. Eventuelle retningslinjer når det gjelder montering som følger med produktet bør leses før
legging. For generell informasjon – membranen skal rulles ut over taket med den fargede siden opp og strekkes minst 150mm
inn på den eksisterende takskjeggbæreren. Membranen skal festes på takbjelkene eller taktekkingsplankene, etterfølgende
rader skal overlappes med 150 mm for å føre vann ut og ned i rennen. Tilstøtende ruller skal overlappes med 100 mm.

Don & Low er av den oppfatning at informasjonen gitt her er korrekt på datoen for publikasjon. Informasjonen utgjør ikke en del av noen avtale. Don & Low
forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner eller annen produktinformasjon. Don & Low aksepterer intet erstatningsansvar eller annet ansvar for informasjon gitt av tredjeparter. Ingen garantier, uttrykkelige eller underforståtte, gis vedrørende velegnethet av noe produkt for din bruk, da anleggsforhold og
kundebehov varierer. Skulle du ha behov for ytterligere informasjon, ber vi deg kontakte oss. Produkter selges på selgers salgs- og leveringsvilkår. Ingen garanti
eller beskyttelse mot inngrep i patenter eller andre immaterielle rettigheter gis.
©Don & Low Limited, 2019. De immaterielle rettigheter til produktene eies og beskyttes av Don & Low eller deres lisenstakere
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