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PLUS TARENU
Dampspærre til brug i loft og vægge

Datablad

TARENU er en fugtvariabel dampspærre designet specielt til lufttætning udefra. Diffusionsmodstanden varierer 
i et område (Z-værdi 0,3 – 12), som gør at membranen sikkert kan lægges med SUB-and-TOP metoden, dvs. 
TARENU’en lægges ned mellem spærfagene og henover spærene. På denne måde skabes der lufttæthed på 
niveau med nybyggeri og det uden at der røres ved indvendige overflader. TARENU’en kan både anvendes i 
konstruktioner hvor det ikke er muligt at øge isoleringstykkelsen og i konstruktioner hvor der med nye spær 
gøres plads til yderligere isolering. 

Særlige egenskaber
• Specialudviklet til lufttætning udefra
• Lufttætning samtidigt med tagudskiftning
• Tåler vejrlig i 4 uger

Varenr. Mål

9698897 1,5 x 50 m
    07

EN 13984 

30 ÅRS
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Tekniske specifikationer

Materiale Grøn fleece PP, funktionsfolie PE-copolymer, fleece PP 

Farve Transparent

Egenskaber Norm Værdi

Rullevægt 6,75 kg +/-5%

Tykkelse 0,25 mm +/-5%

Længde 50 m +/-2%

Bredde 1,5 m +/-2%

Diffusionsmodstand (Z-værdi) EN 1931 0,3 til 12. middel 9

Brandklasse EN 13501-1 E

Trækstyrke langs/tværs EN 12311-2 195N/5 cm  /  105N/5 cm +/-10%

Brudforlængelse langs/tværs EN 12311-3 70% / 70% +/-10%

Sømrivestyrke langs/tværs EN 12310-0 110N /105N +/-5%

Temperaturbestandighed -40° C til +80° C

Ældningsbestandig EN1296 / EN 1932 Bestået

Opbevaring Må ikke udsættes for UV-påvirkning. Opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information 
om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt 
egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre 
tekniske data i forbindelse med produktudvikling. BetaPack A/S, Agerskovvej 9, DK-8362 Hørning, Tlf.: 70208700, CVR: 25384423
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