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ALUDEX MAX®

ZELFKLEVEND
DAMPSCHERM

Voordelen
•  Hoge weerstand dankzij de 

glasvezelwapening
• Makkelijk aan te brengen

Toepassingen
Op warme daken bij gebouwen met weinig  
tot matige vochtproductie
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Laag 
Aluminiumfolie

Glasdraad- 
wapening

PE beschermfilm
(ca.70g/m2)

Hoog-polymeer 
SBS/SIS 
(zelfklevend)

• Aludex®Max moet met de primer Initial C350
 worden aangebracht als het om een tijdelijke 

afdekking gaat en wanneer er sprake is van 
wind. Dit is niet nodig als de plaatsing van 
het isolatiemateriaal en van het zink meteen 
daarna plaatsvindt

•  Bij dragende elementen van gelakt staal 
kunt u het dampscherm rechtstreeks erop 
lijmen

• Rol het Aludex®Max dampscherm open op 
de ondergrond

• Verwijder de afpelbare beschermfolie en 
verkleef vervolgens op de ondergrond

• De banen moeten elkaar 5 cm overlappen
• Rol de overlappingen aan met een aandrukrol
• De opstanden van het dampscherm in de 

hoeken en aan de uiteinden moet gelijk zijn 
aan de isolatiedikte +5cm.

TOEPASSINGSGEBIED
Toegestane oppervlaktes
Plaatsing op beton, massief hout of  
panelen op basis van hout,  
geprofileerde staalplaat.

SAMENSTELLING
Beschrijving

Description
Dikte 0,6 mm ± 10 %

Formaat  
(breedte x lengte)

1,08 m x 40 m

Gewicht 31 kg/rol - 700 g/m²

Oppervlak 43,2 m²/rol

Verpakking Rol 
20 rollen per pallet

Kenmerken
Het dampscherm bestaat uit een toplaag in 
aluminiumfolie, een interne wapening van 
glasvezel en een zelfklevende onderlaag 
van SBS hoog-polymeer, waarop een 
afpelbare beschermfilm van polyethyleen is 
aangebracht.

Technische specificaties

Sd > 1 500 m ± 20%

Treksterkte 800/700 N/5 cm  
volgens EN 12311-2

Sterkte  
overlapverbinding

≥ 200 N/5 cm   
volgens EN12317

Nageldoorscheur 
weerstand

> 200 N

Soepelheid
bij lage temperaturen

-20°C
volgens EN 495-5

Toepassing 
•  Het dampscherm mag geplaatst worden 

vanaf een minimumtemperatuur van 5°C.
•  Op houten ondergronden, metselwerk, beton 

en op staal die niet gelakt is, brengt u eerst 
de primer Initial C350 op het hele oppervlak 
aan, om een goede hechting te verzekeren 
tussen de ondergrond en de zelfklevende 
laag van het dampscherm. Wacht ongeveer 
35 minuten zodat de ondergrond droog is 
voordat u het dampscherm aanbrengt

Het Aludex®Max dampscherm is 
aanbevolen voor VMZINC® -systemen


