EASYDEK MULTI COVER ADEMEND
OMSCHRIJVING:

Multi Cover Ademend van Easydek is een sterk ademend, zelfklevend afdekvlies voor pas gelegde
vloeren. Multi Cover Ademend bestaat uit meerdere lagen. De onderlaag is een stroef, licht hechtende
vezelvlies voorzien van een speciaal membraam. Dit membraam is dampdoorlatend vanaf de
onderkant, maar vochtdicht vanaf de bovenzijde. Multi Cover Ademend zal daardoor het
uithardingsproces bij nieuwe vloeren niet nadelig beïnvloeden. Multi Cover Ademend beschikt over de
hoogste dampdoorlaatbaarheid: 2 liter/m2/24 uur . De onderlaag is bovendien voorzien van een
antislip coating. Deze coating is ongevoelig voor vocht en daardoor zonder probleem in te zetten op
pas gelegde vloeren.
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TOEPASSINGEN:
 AFDEKKEN VAN NATUURSTEEN
 AFDEKKEN VAN CEMENTGEBONDEN GIETVLOEREN
 AFDEKKEN VAN BETONVLOEREN
 AFDEKKEN VAN PARKET
 AFDEKKEN VAN PAS GELEGDE VLOEREN
 AFDEKKEN VAN GIETVLOEREN.
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EIGENSCHAPPEN:
 DAMPDOORLATEND
 SCHOKABSORBEREND
 VOCHTWEREND
 HERBRUIKBAAR
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TECHNISCHE GEGEVENS:
Inzetbaarheid
Opslag
Dikte
Gewicht
Tensile Strength (MD)
Tensile Strength (CD)
Elongation @ Fmax [MD]
Elongation @ Fmax [CD]
Skid ability
Water vapour permeability
Hydrohead (watercolumn)
Winding
Kern

3 maanden (tot 40° C)
Onbeperkt (5° – 30° C) (droog, niet in direct zonlicht)
3.5mm +/- 10%
160 gr/m2
Min. 125N/5cm
Min. 150N/5cm
Max. 125%
Max. 150%
150 N / A4 Sample
2000 gr/m2/24hr
250cm
Naaldvilt buitenzijde
Karton
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SAMENSTELLING:
Materiaal
Kleeflaag
Kleur
Gelamineerd

Non-woven gemaakt van 100% PES vezels
Acrylaat op waterbasis
Wit
Gelamineerd met een ondoordringbare, ademende nonwoven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Easydek® producten worden regelmatig gecontroleerd. De genoemde technische informatie wordt aangeboden op basis van beste kennis, inzicht en
ervaringen uit de praktijk. Afwijkingen in de genoemde informatie kunnen veroorzaakt worden door diverse omgevingsfactoren en afwijkingen in de
gebruikte meetapparatuur en -methodes. De vermelde gegevens zijn niet bindend als specificatie en dienen als richtlijn beschouwd te worden. Easydek
Beschermtechniek B.V. kan geen garantie of waarborg verstrekken over de geschiktheid voor een bepaalde toepassing, danwel het gebruik van dit product. Bij het gebruik van dit product, met
welk doel dan ook, ligt de verantwoordelijkheid van de geschiktheid bij de gebruiker. Voor gebruik dient het product altijd getest te worden. Easydek Beschermtechniek B.V. is niet aansprakelijk
voor schade en gevolgschade in de breedste zin van het woord als gevolg van het gebruik van dit product.

