Oppdatert juli 2018

PRODUKTDATABLAD DIFFTEQ

DIFFTEQ 220 SK²
DIFFUSJONSÅPENT
UNDERTAK

BETONGTAK

T E G LTA K

STÅLPANNER

U N D E RTA K

VINDSPERRE

INDUSTRIVEIEN 11 • ØSTERHUS • 4879 GRIMSTAD • TLF. 37 25 88 00 •WWW.SKARPNES.COM

PRODUKTDATABLAD

DIFFTEQ 220 SK²
> BRUKSOMRÅDE
Skarpnes DiffteQ 220 SK² er et diffusjonsåpent og vanntett kombinert undertak og vindsperre i ett som monteres
direkte på sperrene. DiffteQ kan brukes på isolerte tak ned til 15 grader. Kan også brukes på bordtak eller andre fast
underlag. Leveres med dobbel limkant for å sikre gode å tette skjøter.
> OPPBYGGING
DiffteQ 220 SK² er bygd opp av en «non directional» polyesterfleece som gir høy styrke og har lav termisk utvidelse ved
temperaturforskjeller. Dette gir et støysvakt og formstabilt produkt med evne til å mellomlagre fukt. Den er belagt med
en TPU monolytisk lukket membran som sørger for en sikker og god fukttransportering. Den hydrofobe overflaten gjør
at vannet perler seg og ikke trekker inn i duken. Med polyester som base og oppbygging gir et UV-stabilt resultat og
tåler høye temperaturer.
> MONTERING
Monteres på tvers av sperrene. Kan monteres rett på sperrene eller på fast underlag f. eks. rupanel. Kan brukes ned til
15 grader. Det skal alltid benyttes Skarpnes butyl sløyfetetting under hele sløyfen. Min. sløyfe tykkelse er 36x48 eller
mer hvis taket er lengre en 7 meter fra takfot til møne. Under 5 0C brukes varmepistol.
Se egen detaljert leggeanvisning på www.skarpnes.com
> GODKJENNING
Skarpnes DiffteQ 220 SK² er produsert og testet i henhold til NS-EN 13859
> SYSTEMGARANTI
Skarpnes DiffteQ 220 Sk² er en del av Skarpnes
systemgaranti. Les mer på www.skarpnes.com

> TEKNISK INFO

> TILBEHØR
Tape Xtreme 75x25 m
Tape PE 60x25 m
Tape Flex 150x10 m
Sløyfetetting butyl 50x10 m
Diffteq fugemasse 290 ml
Mansjett fra 40 til 160 mm
Avstiverstag 300 cm

Dimensjon

1,5 x 50 m

Vekt/rull

16,5 Kg

Vekt/m²

220 gr.

Membran

TPU membran

Stamme

Non directional Polyester

Sd-verdi

0,09 m

Temperaturbestandig

-40 til +150

UV-motstand

3 måneder

Farge

grå

Produktgaranti

20 år

Systemgaranti

20 år

