DPC-WATERKERINGSFOLIE
Waterdichte kunststoffolie tegen opstijgend vocht
beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrijving
Rotvrije en scheurvaste waterdichte kunststoffolie op rol tegen
opstijgend vocht om te verwerken in horizontale en verticale
voegen van binnen- en buitenmuren en van spouw- en
funderingsmuren. Deze folie is aan beide zijden voorzien van
een gewafeld profiel om een goede mortelhechting te bekomen
en afglijden te voorkomen. Dankzij zijn hoge weerstand tegen
zuren, basen en zouten aanwezig in grondwater en de gebruikte
bouwmaterialen en zijn temperatuursongevoeligheid, gaat deze
folie levenslang mee. De folie is verkrijgbaar op rol van 30 m
lengte en in verschillende breedtes; nml. 10, 20, 30 en 45 cm.

Toepassing
Te gebruiken in alle binnen- en buitenmuren, alsook funderings- en spouwmuren. Kan ook voor raamtabletten,
betonplaten, ... gebruikt worden. De benodigde breedte is afhankelijk van de toepassing.

Voordelen
❱ Scheurvast en rotvrij
❱ Anti-slip dankzij het gewafeld profiel
❱ Goede mortelhechting dankzij het gewafeld profiel
❱ Eenvoudig te snijden of te knippen
❱ Verschillende maten beschikbaar volgens dikte van de muur

Hoeveel product heb ik nodig ?
Raadpleeg de calculator op onze website www.aquaplan.com.

Handige weetjes?
•
•
•
•

DPC-waterkeringsfolie staat voor Damp-Proof Course.
Temperatuursgevoeligheid : tussen -50°C en +80°C.
Heeft een dikte van 350 micron en weegt 330 gr/m².
Beschikbare afmetingen : LENGTE
BREEDTE
30 m
10 cm
30 m
20 cm
30 m
30 cm
30 m
45 cm

Materiaal

Kleur

Kunststoffolie

Zwart

0116

Inhoud
30 strekkende meter
met een breedte van
10, 20, 30 of 45 cm

Dekking

Droogtijd

Lagen

Overschilderbaar

Per strekkende
meter

Geen

1

Neen
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GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
• Zorg voor een horizontale voeg in de te behandelen muur.

Hoe gebruik ik het product ?
• Plaats de DPC-WATERKERINGSFOLIE volgens de algemene bouwinstructies
en tussen 2 lagen verse mortel.
• Bij eventuele verlijming aan elkaar of andere materialen, wordt een speciale
Butyllijm aanbevolen.

Kies de juiste breedte volgens de toepassing
•
•
•
•

10 cm binnenmuren (halve steen)
20 cm snelbouw
30 cm betonplaat, welfsels op funderingsmuur, raamtabletten
45 cm verbinding tussen binnen- en buitenmuur

Wil je meer info ?
Breedte

10 cm
20cm
30cm
45cm

0116

Lengte

30m

Beschikbare kleuren

ZWART

Wij staan klaar voor al je vragen.
Geef ons snel een seintje via
België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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