Nieuw in het gamma van Bertec bvba
Onderdakmembranen:
: Universele 3-laagse zwarte onderdakfolie met een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid en grote slagregendichtheid.
Afmeting : 1.5 m x 50 m - Gewicht: 150 g/m² - Sd –waarde: 0,02m - Uv-bestendig tot 3 maand
Is een stevige zwarte 3-laagse onderdakfolie, met een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid en grote slagregendichtheid Maximale afstand dakspanten hart op hart: 90 cm.
Afmeting: 1.5 m x 50 m - Gewicht: 225 g/m² - Sd-waarde 0,02 m - Uv-bestendig tot 3 maand. Ook verkrijgbaar met 2 geïntegreerde zelfklevende stroken (2BA)
: is een stevige zwarte 2-laagse onderdakfolie met een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid en grote slagregendichtheid, voor de meest extreme omstandigheden.
heeft een zeer goede weerstand tegen hoge temperaturen tot 120°C, ideaal dus
voor gebruik onder fotovoltaïsche- en zonnepanelen, alsook bij oude Boomse pannen of holle pannen of
voor wachtgevels. Brandklasse B (M1) Afmeting 1,5 x 50 m - Gewicht: 200g/m² - Sd-waarde: 0,12 m
Uv-bestendig tot 6 maanden zonder bedekking.

Gevelfolies:
: is een 2-laagse dampopen en slagregendichte gevelfolie en biedt een optimale bescherming tegen wind, regen en Uv-licht. Ideaal voor gebruik achter verticale wanden in hout en voor houtskeletconstructies. Door de goede UV-bestendigheid kan deze folie gebruikt worden achter gevelbekleding
met open voegen tot maximaal 30 (40% maximaal open oppervlak).
Afmeting: 1,5 m en 3.0 m x 50 m - Gewicht: 190 g/m² - Sd-waarde: 0,13 m - Uv stabiel >10 jaar
: is een 2-laagse dampopen en slagregendichte gevelfolie met een DIN B1 brandklasse
en biedt een optimale bescherming tegen wind, regen en Uv-licht. Ideaal voor gebruik achter verticale
wanden in hout en voor houtskeletconstructies. Door de goede UV-bestendigheid kan deze folie gebruikt
worden achter gevelbekleding met open voegen tot maximaal 50 mm (40% maximaal open oppervlak).
Afmeting: 1,5 m en 3.0 m x 50 m - Gewicht: 195 g/m² - Sd-waarde: 0,13 m - Uv stabiel >10 jaar

Dampdichte Folie:
: is een 2-laagse dampscherm van niet-geweven PP met een hoge verouderingsweerstand en een hoge mechanische weerstand. Een speciale coating voorkomt het binnendringen van vocht uit
de leefomgeving in de isolatie. Toepasbaar voor zowel onder geïsoleerde daken als in houtskeletbouw.
Geschikt voor gebruik in combinatie met inblaasisolatie.
Afmeting: 1,5 m en 3,0 m x 50 m - Gewicht: 115 g/m² - Sd waarde: 20m
: is een 3– laagse vochtvariabel dampscherm. In de winter werkt
als een klassiek dampscherm en zal hierdoor voorkomen dat het eventuele vocht, aanwezig in
de leefruimte, in de isolatie en constructie kan binnendringen. In de zomer zal de folie meer als een dampopen membraan functioneren, waardoor eventueel vocht in de constructie kan uitdrogen. Is uiterst geschikt
voor gebruik in combinatie met inblaasisolatie.
Afmeting: 1,5 m en 3,0 m x 50 m - Gewicht 110g/m² - Sd-waarde: 0,5 m -100 m

Wenst u meer informatie over ons aanbod of een productvoorstelling, neem vrijblijvend
contact op met uw vertegenwoordiger Stijn Van Maele.
T: 0498/112 102 @: Stijn@bertec.be
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Nieuw in het gamma van Bertec bvba:
Als exclusief verdeler voor Vlaanderen

Wind– en luchtdicht bouwen met
Kleefbanden en toebehoren:
: is een transparante versterkte kleefband die zorgt voor de hechting en
luchtdichtheid van de AEROVAP-dampschermen, AEROMAX-onderdakfolies en
AEROPLUS-gevelfolies, kan zowel dienen voor het afdichten van de overlapping als
de randuiteinden van de folies, afplakken rond ramen en deuren, afdichting rond
doorvoerkanalen of bij structurele elementen toegepast worden. Uv-bestendig en
zowel voor binnen als buiten te gebruiken.
Verkrijgbaar in 60 mm, 100 mm en 167 mm. Lengte rol 25 m

is een zwarte, versterkte PE luchtdichtingskleefband voor allerhande doeleinden toepasbaar.
Uitermate geschikt voor het afdichten van naden van gevelfolies bij geventileerde gevels met open voegen en is
bijzonder temperatuurbestendig (gemakkelijk verwerkbaar tot bij -10°) Afmeting: 60 mm x 25 m - UV bestendig zowel voor interieur als exterieur - bestand tegen koude
en water. Ook verkrijgbaar in
voor
membranen.

: Flexibel en universeel bruikbaar voor aansluitingen van schouwen, ramen en gevel naar dak. Verkrijgbaar in rood en zwart op rol van
5 m, breedte 200 en 300 mm.
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