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  FDT beschermingsfolie 

 
 
Beschrijving 
De FDT beschermingsfolie wordt gebruikt als scheidings- en glijlaag op een dakbedekkingsmembraan. 
De folie bestaat uit PIB van 0,8 mm dikte en is aan de onderkant bekleed met een polyestervilt.  
Totale dikte : 1,8 mm.   
 
 
Toepassing 
Bij dakopbouwen met kunststofdakdichtingen : 
 als beschermingslaag bij dakterrassen, groendaken  
    en parkingdaken 
 eventueel als scheidingslaag bij niet genormaliseerd grind 
 
 
Eigenschappen 
 beschermt de dakdichting tegen mechanische  
    beschadigingen 
 hoge perforatieweerstand 
 volledig onafhankelijk ten opzichte van de dakbedekking 
 rollen van 2,05 m breedte zorgen voor een snelle plaatsing 
 altijd een losse plaatsing 
 
 
Plaatsing 
De FDT beschermingsfolie wordt los op de dakbedekking 
geplaatst met het vilt aan de onderzijde.  Deze folie moet  
steeds worden geballast en is niet UV-bestendig.  
Aan de omtrek wordt de folie 5 cm omhoog gebracht.   
De naadverbinding gebeurt met een overlap van 5 cm  
en de naden worden met warme lucht gelast. 
Aan de opstand wordt de FDT beschermingsfolie volledig 
los aangebracht met een overlapping van 25 cm in het 
horizontaal dakvlak die niet gelast wordt. 
 
 
 

 
FDT – Wettelijke vermeldingen 
We wijzen er duidelijk op dat alle vermelde inlichtingen, in het bijzonder de aanbevelingen 
inzake de implementatie en het gebruik van het product en zijn bijproducten, gebaseerd  
zijn op onze kennis en onze praktijkervaringen die werden verworven onder gangbare 
omstandigheden, voor zover de producten naar behoren werden bewaard en gebruikt. 
Omwille van de diversiteit aan materialen, dragers en werkomstandigheden, en ongeacht 
elke juridische band, kunnen onderhavige inlichtingen of mondelinge indicaties geen 
garantie op resultaat bieden of de FDT aansprakelijk stellen. Indien de gebruiker opzettelijk 
wangedrag of grove nalatigheid van FDT aanhaalt, moet hij het bewijs leveren dat hij FDT 
daadwerkelijk, schriftelijk en binnen de vereiste termijn, op de hoogte gebracht had van alle 
algemene en specifieke inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een gepaste en pertinente 
evaluatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker na te gaan of het product geschikt 
is voor het voorziene gebruik. FDT behoudt zich het recht voor om de specificaties van het 
product te wijzigen. De rechten van derden moeten nageleefd worden.  Bovendien zijn onze 
verkoops- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Alleen de meest recente versie van de 
productfiche die werd uitgegeven door of direct beschikbaar is bij FDT is authentiek.  
Alle indicaties, technische en schematische gegevens komen overeen met de huidige techniek 
en met onze ervaringen. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. 
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Kleur 
Breedte 

(m) 
Lengte 

(m) 
Dikte 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m²) 

zwart,  
wit onderaan 

2,05 20 1,8* 1,0 

*viltbekleding inbegrepen 
 

 


