
  
 
 
 
 
 

 
  

 
 

06.2015 / AL 
Seite 1/2  

Primaverde BV 
Industrieweg 22a 
NL-5145PV Waalwijk 

Tel. +31 416 820 248 
Fax +31 416 854 858 
www.primaverde.nl 
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Ademend afdekvlies 
 
Afdekken van  vloeren, trappen en andere te beschermen objecten. 
Speciaal geschikt voor vochtgevoelige vloeren zoals natuursteen of 
hout en bij pas gelegde vloeren. Het vocht uit de ondergrond kan 
door het afdekvlies ontsnappen, verhindert echter het 
binnendringen van vloeistoffen van bovenaf. 
 

 anti-slip   vloeistofdicht 

 extra robuust  ademend 

 

Productomschrijving Zelfklevend polyestervlies, voorzien van een ademend membraan. 
  

Eigenschappen - ademend membraan vocht kan ontsnappen 
- vloeistof van boven kan niet doordringen 
- anti-slip bovenlaag 
- zelfklevend aan de onderkant 
- beschermt tegen mechanische beschadiging 

  

Technische gegevens Drager 100 % polyestervlies 

 Folie ademend membraan 

 Vliesdikte 2.1 mm 

 Damp-openheid 1,2 l / m² / 24h 

  

Afmetingen   Rollen                       50 m         50m          25 m 

 Breedte 100 cm 200 cm 100 cm   

 Rollen/Palet 24 12 48   

  

Kleur Vlies         : blauw 
 Membraan: wit 

  

Verwerking PE-folie naar boven, banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm 
en goed aandrukken. Alleen onbeschadigde vliezen hergebruiken. 
Bij gevoelige ondergronden wordt vooraf testen geadviseerd.  

  

Opmerkingen Deze informatie stemt overeen met de huidige stand van zaken. Zij 
claimt geen aanspraak op volledigheid. Een vakkundige en daarmee 
succesvolle verwerking van het product valt niet onder onze controle. 
Een garantie kan derhalve alleen voor de kwaliteit van het product en 
niet voor de verwerking ervan gegeven worden. Het is de 
verantwoording van de gebruiker, de geschiktheid van onze producten 
voor zijn doel te bestemmen. Vooraf testen wordt aanbevolen. 
 
Door een chemische reactie (bijv. geactiveerd door Tenside) kunnen in 
uitzonderlijke gevallen lichte lijmrestanten op de ondergrond 
achterblijven.  
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Deze kunnen probleemloos met handwarm leidingwater verwijderd 
worden. 
 
Niet met verdunner, alcohol of acetonhoudende produkten reinigen. 

 


