
8

        

UD protect
DET ENERGI- OG PRISBESPARENDE 
UNDERTAG.

Ekstra fordele uden ekstra omkostninger. HOMATHERM® UD protect tilbyder dig mere end blot beskyttelse mod vind og regn. Den høje Isoleringsevne og tykkelser op til 
160 mm sparer energi og får topkarakterer på både isoleringsevne og lydisoleringsevne.

FORDELENE KORT:

02. HÅRDE  ISOLERINGSPLADER

  Fremstillet med moderne tørproces

  Fer og not på alle kanter

  Forhindrer kuldebroer ved spær  

  Høj trykstyrke

  Vandafvisende hele vejen igennem

  Skridsikker overflade

 Diffusionsåben - fugtregulerende

UD protect

Information sur le niveau d‘émission de  
substances volatiles dans l‘air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par  
inhalation, sur une échelle de classe allant  
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes  
émissions)

INDEKLIM A M ÆRKE T

Mere information om produktet: www.traefiberdanmark.dk
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ANVENDELSE

TEKNISKE DATA 
 

Beskrivelse Træfiber isoleringsplade 
WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)200-TR7, 
5-WS1, 0-MU3-AFr100

Tekniske godkendelser (DIBt) Z-23.15-1417 [DE] 
ACERMI N° 11/113/705 [FR]   

Komplet deklaration Træfibre, PMDI lim 4 %, paraffin 1 %

Fremstillingsmåde Tørproces

Specifik varmekapacitet 2100 J/(kg∙K)

Massefylde (ca.) 190 kg/m³

E-modul 3.0 N/mm²

Kompressionsstyrke ved 10% kompression ≥ 200 kPa

Trækstyrke lodret ift overfladen ≥ 7,5 kPa

Diffusionsmodstand vanddamp μ 3 

Isoleringsevne λD = 0.043 W/(mK)

Luftgennemstrømningstal ≥ 100 kPa∙s/m²

 

TEKNISKE DATA 
 

Kortvarig vandabsorption ≤ 1.0 kg/m²

Brandbeskyttelse EN 13501-1: E 

MAXIMUM AFSTAND MELLEM SPÆR (MIDT-MIDT) 

Tykkelser [mm] 22 35 52 60 80, 100, 120, 140, 160

Max. spærafstand [cm] 85 100 110 110 90

FORMAT 

Leveringsform Plader

Kantprofil Fer og not

Tykkelser [mm] 22*, 35, 52, 60 80, 100, 120, 140, 160

Leverings- og  
beregningsmål

2525 x 615 1825 x 615

Dækmål 2500 x 590 1800 x 590 mm

   Anvendes i henhold til DIN 4108-10
     Vindtæt, vandafvisende undertag under 

forskellige tagbeklædninger
   Undertag med isolation mellem spær  

(f.eks. med holzFlex®)
   Undertag på forskellig tagisolering
   Som nødtag. Kan eksponeres for vind og vejr  

i op til 10 uger
   Udvendig facadeisolering på trækonstruktioner 

(direkte på stoplerne) og på massive trævægge
UD protect er nem at montere med almindeligt 
tømrerværktøj og kan endda bruges som nødtag 
i op til 10 uger.

* Leverings- og beregningsmål: 2520 x 610 mm

HOMATHERM®  UD protect er dit energi- og 
prisbesparende undertag, der virker som et vind- 
og vandtæt lag under tagbelægningen.

Den høje stabilitet med hensyn til form og 
kanter gør HOMATHERM® UD protect til et 
højkvalitetsprodukt.


