Polytex Pro.
Daken; dakfolies.

Waterdicht damp-open membraan.
• 40% Tyvek HDPE nonwoven.
• 50% Spinvlies PP.
• < 10% lijm.
• 1% UV-stabilisatoren (HALS).
Tyvek is bedoeld voor verwerking aan de buitenzijde van de constructie in dak en wand en is ontworpen om substantiële
temperatuurveranderingen te weerstaan.
Levensduur van minimaal 20 jaar.
Polytex Pro is waterdicht, extreem damp-open en heeft een zeer hoge treksterkte.
Het is geschikt voor flauwe dakhellingen en voor zonnepanelen.
Verder is het mandragend, winddicht en UV stabiel voor ca. 4 maanden.
Polytex Pro is een gezond product bij verwerking, tijdens verwerking verandert of reageert het product niet.
De folie kan direct op plaatmateriaal en op minerale wol worden aangebracht en is verder eenvoudig te detailleren.

Polytex Pro is verkrijgbaar in de afmetingen : 1.50 m x 50 m en 3.00 m x 50 m (1.50 m x 50 m ook met geïntegreerde tape)
Het heeft een brandklasse E en een Sd-waarde van 0,025m.
De waterdampdoorlatendheid; 960g/m2/dag.
Temperatuurbestendigheid ligt tussen de -40°C en +100°C.
KOMO-certificaat, CTG 402, CE, EPD en DOP.

Het productieproces bestaat uit de volgende onderdelen: • Spinnen van de HDPE filamenten • Samenbinden van de filamenten • Lamineren van het spinvlies aan de
Tyvek • Printen, snijden en verpakken.
Alle Tyvek afval worden intern gerecycled of verkocht en extern verwerkt.
Al het overige afval dat uit productie komt wordt extern verwerkt tot bruikbaar materiaal.
Alle productielocaties waar Tyvek wordt geproduceerd voldoen aan de locale eisen.
Polytex Pro wordt gewikkeld op kartonnen kokers, papieren inlegvel erbij en gewikkeld in LDPE-folie, ook de houten pallets zijn voorzien van LDPE-folie.
Alle verpakkingsmaterialen kunnen gerecycled/hergebruikt worden.
1.1 Energieprestatie gebouw; 3.2 Luchtkwaliteit.

Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de
inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden en/of onjuistheden
in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet uitgesloten. Met suggesties voor
verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk.
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