
Nafuflex SD
3-lags beskyttende og drænende membran

PRODUKTEGENSKABER ■ Beskyttelse mod dynamiske, statiske og termiske belastninger
■ Kompatibel med bitumen
■ Fleksibel
■ Tre-lags struktur lavet af fordybninger membran, geotekstil og glidende lag

ANVENDELSESOMRÅDER ■ Beskyttelses- og drænplade i henhold til DIN 18533 og DIN 4095
■ Beskyttelse til vandtætning af Nafuflex og MC-Proof produktsortimentet
■ Hurtig og nem installation

ANSØGNINGSRÅD Anvendelse: Udlægning foregår på den helt tørrede vandtætning. Geotekstilen peger altid udad mod
jorden. Det er vigtigt at sikre, at de enkelte strimler overlapper hinanden i siden og løfter fleeceen
tilsvarende. Forkrøl membranen i hjørnerne langs kantlinjen før montering.

Generelt: Overkanten af pladerne skal altid være omkring 15 cm over vandtætningen. Til sidst over-
lappes den sidste strimmel med startstrimlen med en bredde på mindst 30 cm. Den nederste ende
hviler på ringafløbet. Denne er omgivet af mindst 15 cm filterstabilt materiale. Efter opfyldning skæres
blot membranen af i jordens øverste kant.
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TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab Enhed Værdi Kommentarer
Trykstyrke KN/m² 250
Længde m 15
Bredde m 2
Vanddræningskapacitet l/(s·m) 2,72 ved 20 kPa

Grundlag nappet membran HDPE, glidefolie LDPE, geotekstil polypropylen
Leveringsform Palle med hver 6 ruller
Opbevaring

Bemærk: Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i
den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af
planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra MC’s
specialkonsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie.
Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. Anbefalinger
fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerken-
dte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksom-
hed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det
seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er
tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2300011677]
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