Verwerking en bevestiging
Algemeen
• Bij hard dakbeschot de folie direct op de onderlaag leggen, met daarop de tengels
en panlatten.

•
• Bij het onderling verlijmen, de folie uitrollen met minimaal 150mm overlap.
• Bij het nieten of nagelen circa 250mm tussenafstand in acht nemen en altijd RVSBij verwerking op minerale wol, de folie op de sporen bevestigingen.

of gegalvaniseerde nieten toepassen.

•
• Losse foliedelen op hoeken of overlappen direct fixeren en nooit los laten hangen.
Geen scherpe onderdelen op de folie gooien en de folie schoon houden.

Lijmen met MorgoProthan
• De lijm goed verdelen.
• Narollen met behulp van MorgoDrukrollen.
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Totaaloplossing voor
dak en gevel

Lei Import VX Plus Folie
• Dak en wand
• Waterkerend (W1)
• Damp-open
• KOMO
• Plus uitvoering met
dubbele kleefrand

Lei Import Vent VX Plus

is een kwalitatief zware vierlaags dak- en wandfolie, voorzien

van een fijnmazige wapening, een High Breathable Film (HBF) en dubbele kleefrand. De folie
beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is damp-open en
weegt circa 160 gram per vierkante meter. MorgoVent VX heeft een sd-waarde van 0,03 meter.
Dankzij onder meer de interne wapening, beschikt de folie over uitstekende mechanische
eigenschappen, waardoor deze zelfs onder de meest extreme omstandigheden een langdurige
bescherming biedt.

Technische gegevens
Materiaal

4 Laags, polypropeen met fijnmazige wapening en een
High Breathable Film (HBF)

Gewicht

Ca. 160 g/m²

Treksterkte

Lengte 420 N/50mm - Breedte 420 N/50mm

Rek bij Breuk

Lengte 40% - Breedte 50%

Waterkerendheid

W1

Waterdampdoorlaatbaarheid

Sd 0,03m

Brandklasse (EN 13501-1)

E

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

Buitenexpositie

3 Maanden onbeschermd

Toepassing

Dak en wand

Afmeting

1,50 x 50m1, 2,90 x 50m1

Leinagels koper

Leihaken B316 RVS

Loodvervanger

