
PRO STANDARD
Dampspærre til brug i loft og vægge

Datablad

RAW PRO STANDARD er en nyudviklet 3-lags dampspærre med jomfrueligt materiale i begge yderlag.  
Rullevægten på under 14 kg reducerer de tunge løft for håndværkeren og sikrer god ergonomi.  
P.E folien kan tapes på begge sider, men er klæbeoptimeret på den trykte side. Samles altid mod fast underlag.

Særlige egenskaber
• Stærk 3-lags dampspærre
• 100% ensartede overflader fra produktion til produktion
• QR-kode for hurtig info
• Klæbeoptimeret på den trykte side

RAW PRO STANDARD er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i 
Svanemærket byggeri.
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PRO STANDARD
Dampspærre til brug i loft og vægge

Datablad

Tekniske specifikationer

Farve Orange translucent

Materiale 3-lags folie (jomfrueligt PE, RG-PE, jomfrueligt PE)

1. lag 15 % nyvare

2. lag 70 % regenerat

3. lag 15 % nyvare

Egenskaber Norm Værdi

Rullevægt 13,8 kg +/-5%

Tykkelse 0,20 mm +/-5%

Længde 34,88 m +/-2%      18,75 m +/-2%

Bredde 2,15 m +/-2%        4 m +/-2%

Diffusionsmodstand (Z-værdi) EN 1931 >400

Eksponeringsperiode Max. 3 mdr. i sollys

Brandklasse EN 13501-1 F

Trækstyrke langs/tværs EN 12311-2 200N/5 cm  /  200N/5 cm +/-10%

Brudforlængelse langs/tværs EN 12311-3 500% / 500% +/- 10%

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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