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Foliedoek IN-Acryl 

Algemeen 

Foliedoek IN-Acryl is een meerlagige, gestructureerde polypropyleenfolie, lucht- en waterdampdicht, voor 

veelzijdige binnenafdichtingen in de bouwsector. Wordt geleverd met één hechtstrook. 

Toepassingen 

Luchtdichte binnenafwerking bij: 

• Schrijnwerk (aluminium, hout, PU, PVC) 

• Gordijngevels. 

• Vliesgevels. 

• Kozijnen. 

• OSB en multiplexplaten. 

Eigenschappen 

• Lucht- en waterdampdicht. 

• Verlijmbaar op de meest gangbare ondergronden met de MS 800. 

• Zeer soepel: eenvoudig aan te brengen. 

• Licht gewicht en rotbestendig. 

• Zeer goed verouderingsbestendig. 

• Uitstekende hechting mogelijk op het product, zelfs bij naadverbindingen. 

• Kan ook voorzien worden van een butylkleefstrook (Foliedoek IN-Butyl). 

Opmerkingen 

De materialen en ondergrond moeten vast, droog, vet, olie- en stofvrij zijn. Bij het aanbrengen van de lijmlaag op 

bvb. Schrijnwerk of op niet-poreuze oppervlakken, deze ondergronden goed ontvetten met Cleaner 510 of All 

Cleaner en een zachte, niet-pluizende doek. 

Op poreuze ondergronden (beton, Ytong …) wordt een kleefzijde van 80 mm aanbevolen. De kleefkracht hangt 

sterk af van de ondergrond en moet op voorhand getest worden. Indien de verlijming onvoldoende is, moet de 

test opnieuw uitgevoerd worden met Primer 520. Bij zeer vochtige/zeer zuigende ondergronden zal de primer 

de hechting zeer sterk verbeteren. Bij verlijming op EPDM of roofing, steeds Clean & Bond 525 of NPS Primer 

gebruiken en op voorhand een test uitvoeren.  
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Houdbaarheid 

Onbeperkt bij bewaring in een gesloten doos, bij kamertemperatuur (21 °C en 50% relatieve vochtigheid). 

Verpakkingen en kleuren 

Kleur folie Breedte Lengte Artikelnummer EAN Code Verpakking Oppervlak 
Roze 100 mm 25 m MONTBFLBND453873 5407008134488 8 st/doos 2.5 m² 
Roze 150 mm 25 m MONTBFLBND453874 5407008134495 4 st/doos 3.75 m² 
Roze 200 mm 25 m MONTBFLBND453875 5407008134501 4 st/doos 5 m² 
Roze 250 mm 25 m MONTBFLBND453876 5407008134518 4 st/doos 6.25 m² 
Roze 300 mm 25 m MONTBFLBND453877 5407008134525 4 st/doos 7.5 m² 
Roze 350 mm 25 m MONTBFLBND453878 5407008134532 4 st/doos 8.75 m² 
Roze 400 mm 25 m MONTBFLBND453880 5407008134549 4 st/doos 10 m² 

Overige breedtes op vraag beschikbaar. 

Technische gegevens lijm 

 Eenheid Waarde Norm 

Lijm  
Acrylaatdispersielijm zonder 

oplosmiddelen 
 

Lijmdrager  Polyesterweefsel  

Gewicht g / m² 230  

Beschermlaag  PP-siliconenfolie  

Dikte mm +/- 0.23  

Kleefkracht N / 25 mm > 35 DIN EN 1939 (2003) 

Dynamische 
afschuifweerstand 

N / cm² > 15 Interne test 

Temperatuurbestendigheid °C - 40 tot + 100  

Weerstand tegen veroudering  Zeer goed  
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Technische gegevens folie 

 Eenheid Waarde Norm 

Basis  
Meerlagig, gestructureerd gesponnen geweven 

vlies en polypropyleen. 
 

Verwerkingstemperatuur °C + 5 tot + 40  

Temperatuursweerstand °C - 40 tot + 100  

Waterdampdiffusieweerstand m µd = 60 DIN EN ISO 12572 

Waterdichtheid mm > 3000  DIN EN 20811 

Rek bij breuk % 300 DIN 53504 

Weerstand  
Zeer goed tegen hoge temperaturen, tegen 

water, tegen veroudering 
 

Brandclassicicatie  
B2 

Normaal ontvlambaar 
DIN 4201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden 

gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de 

beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec 

BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade. 
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