GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Miofol® Active.

Toepassingsgebied

1. Buitengevel.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

Damp variabel membraan in gevel-en dakconstructies aan de warme zijde.

Samenstelling

Miofol Active is opgebouwd uit een laag Polypropyleen (PP) non woven met een
copolymeer filmlaag. Totale gewicht bedraagt ca. 85 g/m2.

Eigenschappen algemeen

Eigenschappen bij verwerking

Damp variabel membraan voor warme zijde constructie, vrij van schadelijke stoffen, recyclebaarheid; downcycling mogelijk.
Vanwege zijn opmerkelijke eigenschappen, dat deze "klimaatfolie" zich aanpast aan de luchtvochtigheid van een constructie, blijft de
leefomgeving in een constructie gezonder, omdat het overtollige vocht, dat zich in de constructie bevindt, in de zomerperiode kan
uitdrogen. Empirische levensduur > 25 jaar. Past binnen bouwconcept om klimaatneutraal te bouwen c.q. geschikt voor passiefhuis in
combinatie met bijbehorende Miofol Active & windowframe tape.
Geschikt als dampremmende folie voor o.a. platte daken en dakkapellen.
Gezond product bij verwerking en heeft een positieve invloed op het binnenmilieu van constructies.
Eenvoudige verwerkbaarheid door lichtere rollen van 30 x 1,50 meter.

Productspecificaties

Leverbaar in 30 x 1,50 meter en 50 x 3,00 meter.

Certificaat/label

ISO 9001

Productieproces

Membraan wordt in eigen fabriek in Haarlem geproduceerd.
Productie werkt volgens ISO 9001 en OHSAS op gebied van veiligheid.

Verpakkingsmateriaal
Effect op GPR score

HIER KLIKKEN VOOR:
1. een afbeelding van het product, waaruit blijkt
uit welke onderdelen het product bestaat.
2. Optioneel: een afbeelding van het product in
zijn toepassingsgebied (niet verplicht)
3. Graag los aanleveren, als JPEG, EPS of Tiff
bestand op ware grootte, min. 300 dpi. Logo’s
graag als eps bestanden en in full color
aanleveren.

PE-verpakkingsfolie.
1.1 Energieprestatie; 3.2 Luchtkwaliteit

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energielabel

Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden
en/of onjuistheden in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet
uitgesloten. Met suggesties voor verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk binnen Saint-Gobain
Distribution the Netherlands B.V. en haar dochterbedrijven.
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