
SealEco | PO Box 514-SE331 25 | Värnamo, Sweden | Telephone: +46 (0)370 510 100 | 
E-mail: info@sealeco.com | Internet: www.sealeco.com

12 2021

ALUSHELL
AluShell is een hoogkwalitatieve zelfklevende dampremmende 
folie voor platte daken. Het is samengesteld uit een composiet  
aluminiumlaag, een glasvezelnet, een zelfklevend hoogpolymeer 
op SBS basis en een antikleeffolie. Het dampscherm heeft een 
hoge dampdichtheid, waardoor het toepasbaar is in de meeste  
binnenklimaatklassen. 

Technische gegevens
AluShell is beschikbaar in twee diktes 0.4 mm en 0.6 mm. 
AluShell 0.4 mm is enkel van toepassing voor mechanisch
bevestigde daken.

Kenmerken Eenheid AluShell 0.6 AluShell 0.4

Breedte van de baan mm 1080 1080

Rollengte m 30 50

Rollen/pallet st 24 30

m2/pallet m² 777.6 1620

Gewicht kg/rol en kg/pallet kg 20.6/rol  490.0/pallet  +/-10% 22.6/rol  675/pallet  +/-10%

µd m > 1500 > 1500

Blootstelling aan  
weersomstandigheden 

< 4 weken Onmiddellijk te bedekken

Ondergronden
Geprofileerde staalplaat, beton, 
hout

Enkel in mechanisch bevestigde 
toepassingen
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C

D
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A: Aluminium composiet folie
B: Glasdraadwapening
C: SBS Hoogpolymeer (zelfklevend)
D: Antikleeffolie

Verwerking
AluShell kan aangebracht worden tussen +5°C en 40°C. Bij temperaturen onder de 10°C wordt aangeraden het dampscherm op  
kamertemperatuur te bewaren tot gebruik. Bovendien zeer stevig aanrollen. De ondergrond dient proper, stof- en vetvrij en egaal 
te zijn. Het aanbrengen van Primer 9800 is verplicht in het geval van een gekleefde toepassing.  
Rol de banen uit met een naadoverlap van minimaal 80 mm. Verwijder de antikleeffolie en druk stevig aan op de ondergrond.  
Raadpleeg steeds de plaatsingsinstructies voor gebruik.

Opslag
Te bewaren in een droge, stofvrije ruimte in de originele verpakking bij temperaturen tussen +5°C en 30°C.
Steeds rechtopstaand bewaren zonder druk op de rollen.
Bewaartijd: 12 maanden.

Goedkeuringen, certificaten
CE: EN 13970

Vrijwaringsverklaring
De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op  
www.sealeco.com.

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.


