
ALGEMEEN
ProOne dak- en gevelfolie is een waterdicht damp-open membraan, 
samengesteld uit twee lagen Polypropyleen met daartussen de 
functionele microporeuze fi lm.

TOEPASSING
ProOne dak- en gevelfolie wordt als waterdicht, damp-open laag 
aan de koude zĳ de van dak en gevelconstructies in nieuwbouw en 
renovatie toegepast. ProOne dak- en gevelfolie kan in daken en gevels 
zowel direct op harde als op zachte ondergronden worden toegepast.

VERWERKING
ProOne dak- en gevelfolie dakpansgewĳ s met de heersende windrich-
ting aanbrengen, waarbĳ  de horizontale overlappen bĳ  dakhellingen 
groter dan 25° minimaal 100 mm en maximaal 200 mm dienen te zĳ n. 
Bĳ  dakhellingen tussen de 15° en 25° dient onder de tengel O2stop 
Nail Sealing tape aangebracht te worden, de overlap moet minimaal 
150 mm zĳ n en gedicht met O2stop Polytrex tape. De verticale 
overlappen hebben een breedte van minimaal 150 mm en maximaal 
200 mm. De naad van een verticale overlap altĳ d onder de tengel 
aanbrengen. ProOne dak- en gevelfolie wordt met behulp van nieten 
op de constructie aangebracht waarna de stoftengels over de nieten 
geplaatst worden. Bĳ  toepassing in combinatie met gevelbeplating 
wordt een knellat over de nieten op de stĳ l aan gebracht. Ter plaatse 
van een hoek wordt omgezet tot de eerst volgende stĳ l, waar deze 
met nieten en een eventuele knellat bevestigd wordt. 

VOORDELEN
• Waterdicht / regendicht
• Damp-open
• Winddicht
• Hoge treksterkte en rek bĳ  breuk
• UV-stabiel voor ca. 2 maanden
• Kan direct op plaatmateriaal en op minerale wol worden aangebracht
• 100% recyclebaar
• Dak en gevel

PRODUCTBLAD
PRO-ONE DAK- EN GEVELFOLIE

Damp-open, waterdicht membraan

ALGEMENE INFORMATIE

Materiaal PP - PP

Gewicht 130 gr / m²

Dikte 0,45 mm

Breedte 1,5m / artikelnr. 324966

Lengte 50 m

Diameter 18 cm

Gewicht 20 kg

Verpakking 30 rollen per pallet

Kleur Wit met zwarte bedrukking

SPECIFICATIES

Brandklasse E

Waterdichtheid W1

Relatieve vochtweerstand Sd 0,05 m

Waterdampdoorlatendheid 480 g / m² / dag

Treksterkte initieel lengterichting 270 N / 50 mm

Treksterkte initieel dwarsrichting 225 N / 50 mm

Rek bĳ  breuk lengterichting 58%

Rek bĳ  breuk dwarsrichting 76%

Nagelscheurweerstand initieel lengte 205 N

Nagelscheurweerstand initieel dwars 255 N

Temperatuur bestendigheid -40°C / 80°C

Open verwerkingstĳ d 2 maanden

TOEBEHOREN

O2stop® Polytex tape artikelnr. 8107502504

O2stop® Butyl tape artikelnr. 60000219118

O2stop® Butyl band artikelnr. 8101001000

O2stop® Nail Sealing tape artikelnr. 302871

ProOne
Celsiusbaan 10
3439 NC Nieuwegein

T 088 633 72 02
E info@pro-one.nl
pro-one.eu/nl
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Disclaimer
Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van ProOne. Het 
document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelĳ ke schriftelĳ ke toestemming van ProOne worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wĳ ze worden 
verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bĳ  wĳ ze van indicatie en zĳ n niet uitputtend. ProOne is niet aansprakelĳ k voor 
enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is 
niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zĳ n van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop 
het product wordt verkregen. ProOne behoudt zich het recht voor om wĳ zigingen aan te brengen in formuleringen. ProOne is niet aansprakelĳ k voor enige (directe of indirecte) schade als 
gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere 
documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrĳ pen. De gebruiker is verantwoordelĳ k voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zĳ n dat het product 
geschikt is voor de wĳ ze van toepassing. Wĳ  hebben geen invloed op de wĳ ze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tĳ dens opslag en transport en accepteren als gevolg 
hiervan geen aansprakelĳ kheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bĳ  de Kamer van Koophandel.


