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TEKNISKT DATABLAD
A: Sammansatt aluminiumskikt
B: Glassfiber armering
C: Självhäftande SBS modifierad bitumen
D: Skyddsfilm

ALUSHELL
AluShell är ett självhäftande luft och ångspärr av hög kvalitet
bestående av förstärkt aluminiumfolie, ett självhäftande lager av SBS
modifierad bitumen och en silikonbaserad skyddsfilm. Tack vare det
höga motståndet mot vattenångspermeabilitet kan AluShell användas i
de allra flesta låglutande konstruktionerna och vid de flesta
inomhusklimats förhållandena.
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Tekniska data
AluShell finns i två olika tjocklekar 0.4 mm och 0.6 mm
AluShell 0.4 mm får bara användas i mekaniskt infästa
takkonstruktioner

D

Egenskap

Enhet

AluShell 0.6

AluShell 0.4

Bredd

mm

1080

1080

Rullängd

m

30

50

Rullar/pall

pcs

24

30

m /pall

m

777.6

1620

Vikt/rulle +/- 10%

kg/roll

20.6

22.6

µd

m

> 1500

> 1500

Väderexponering

< 3 veckor

Skall skyddas omedelbart

Godkända underlag

Profilerad metall, betong, träskivor

Endast för mekaniskt infästa
taksystem

2

2

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Fysiska egenskaper
AluShell användas vi temperaturer mellan +5°C och 40°C. Vid temperaturer under +10°C rekommenderar SealEco att men
förvarar produkten vid rumstemperatur fram tills att den skall användas. Underlagen som skall beläggas skall vara rent, torrt,
plant och fritt från partiklar och fett. Primer 9800 skall användas före nedläggning av AluShell.
Rulla ut AluShell med ett överlapp på minst 80 mm. Avlägsna skyddsfilmen och tryck ned AluShell med ett moderat tryck. Tryck
ned överlappen med en tryckrulle av silikon.
Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.
Lagring
Lagra i originalförpackning i en torr och dammfri miljö vid temperatur mellan +5°C och 30°C.
Lagra produkten stående och utan tryck på rullarna.
Lagringstid: 12 månader.
Godkännande, certifikat
CE: EN 13970, Flexibla tätskikt - Ångspärrar av bitumen
OBS!
Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats:
www.sealeco.com.
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