
Multivap basic

Alle sparingen en eventuele beschadigingen dienen 
waterdicht afgewerkt te worden met gewapende 
aluminium tape of Multivap tape van Ubbink. 
Zo wordt lekkage voorkomen en blijft de inwendige 
gevel- of dakconstructie intact en vrij van houtrot.

 Belangrijkste eigenschappen
n Waterkerend
n Damp-open
n Gewapend
n Mandragend

Multivap basic is een 3-laagse, gewapende, 
microgeperforeerde, waterkerende, damp-open 
PE folie. De blauwe kleur van het etiket en de 
folie wijst erop dat de folie aan de buitenzijde 
(de koude zijde) van de binnenconstructie van 
hellende dak- en gevel-constructies wordt toe-
gepast. Op deze wijze wordt de binnenconstructie 
beschermd tegen vochtinvloeden van buitenaf, 
zoals regen en stuifsneeuw en kan waterdamp 
van binnenuit worden geventileerd.

Beschermt tegen vochtinvloeden 
van buitenaf

Deze folie wordt gebruikt als mandragende, damp-open, 
waterkerende folie in hellende daken >25° en gevels. 
De microperforatie maakt de folie damp-open. Multivap 
basic is met een wapeningsnet versterkt om scheuren te 
voorkomen.
KOMO-gecertificeerd op basis van BRL 4708,
KOMO-nummer 20857.

 Verwerking
Multivap basic wordt met de bedrukte tekst leesbaar 
dakpansgewijs aan de buitenzijde van de binnen-
constructie met nieten aangebracht met een overlap van 
10 tot 15 cm. De folie mag niet rechtstreeks op een harde 
ondergrond worden aangebracht, maar dient voor of 
boven een luchtspouw of tegen minerale wol te worden 
verwerkt. Hierdoor wordt lekkage door de zogenaamde 
capillaire werking van de ondergrond voorkomen. 
Over de folie worden verticaal tengels gemonteerd en 
bij hellende daken worden vervolgens horizontaal 
panlatten bevestigd. Tenslotte wordt de dakbedekking 
of de gevelbekleding aangebracht. 
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 Technische specificatie
Materiaal   3-laagse, gewapende, microgeperforeerde, waterkerende damp-open PE folie 
Gewicht 140 gram per m2 
Materiaaldikte > 0,25 mm 
UV-bestendigheid 4 maanden 
Temperatuurbestendigheid - 40 ºC / + 80 ºC 
Rolafmetingen 1,50 x 25 m1 /  1,50 x 50 m1  /  2,00 x 50 m1 / 2,75 x 50 m1

Waterwerendheid klasse W2 (waterkerend)
Waterdampdoorlatendheid  218 gr./m2/24 uur conform DIN 52615
Waterdamp diffusieweerstand  Sd = 0,1 m (damp-open), testen uitgevoerd conform EN 1931
Treksterkte  lengte: 250 N / 50 mm – breedte: 220 N / 50 mm
Rek bij breuk lengte: 40% – breedte: 30%
Scheursterkte  lengte: 160 N / 200 mm – breedte: 160 N / 200 mm
KOMO-gecertificeerd   op basis van BRL 4708, KOMO-nummer 20857

Ubbink, dat bouwt wel zo makkelijk!

 Folie en accessoires
Omschrijving van het product Artikelnr.
Multivap basic 1,50 x 25 m F060100 
Multivap basic 1,50 x 50 m F060101 
Multivap basic 2,00 x 50 m F060102 
Multivap basic 2,75 x 50 m F060103

Multivap tape  F060256
Zeer sterk klevende en soepele tape voor 
waterdicht afplakken van dampdoorlatende 
folies. Ook voor reparatie van kleine 
beschadigingen

Gewapende aluminium tape F060255
Universele tape voor waterdicht afwerken 
van alle folies. Makkelijk af te scheuren, 
geen gereedschap nodig

 Productadvies op maat
Heeft u nog vragen of zoekt u een folie voor een 
specifieke toepassing, dan is er de Ubbink Product-
advieslijn. Daarmee bereikt u de specialisten van 
Ubbink. Zij ondersteunen u met hun kennis en ontzorgen 
u door advies te geven over de toepassing van onze 
producten. Voor directe telefonische ondersteuning belt 
u 0313 480 300. 
Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Uiteraard kunt u uw vraag ook per 
mail stellen via productadvieslijn@ubbink.nl. 
Ubbink denkt met u mee!

www.ubbinkfolietechniek.nl
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