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Voorbeeld : tuindak, Rhenofol CG los
geplaatst met ballast

1. Béton
2. Pare-vapeur PE 0,25 mm
1. Beton
3. Isolation
2. Dampscherm PE 0,25 mm
4. Feutre
synthétique FDT 300g/m²
3. Isolatie
5. Rhenofol
CG
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Voorbeeld : dakterras, Rhenofol CG los
geplaatst met ballast

1. Beton
2. Dampscherm PE 0,25 mm
3. Isolatie
Béton
4. FDT synthetisch vilt 300 g/m²
Pare-vapeur
PE 0,25 mm
5. Rhenofol CG
Isolation
PS
6. FDT beschermlaag 1,8 mm
7. Kiezelbed
Feutre
synthétique FDT 300 g/m²
8. Betegeling
Rhenofol
CG

1.
2.
3.
4.
5.
6. Couche de protection FDT 1,8 mm
7. Lit de fin gravier
8. Dallage/carrelage
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Rhenofol® CG
Eigenschappen

Norm

Waarde

Brandgedrag

DIN CEN/TS 1187

Geen vereist

Reactie bij brand

DIN EN ISO 11925-2
DIN EN 13501-1

Classe E

Waterdampdiffusieweerstand µ

DIN EN 1931 (methode B)

18.000

Waterdichtheid

DIN EN 1928 (methode B)

≥ 400 kPa

Rek bij breuk

DIN EN 12311-2 (methode B)

≥ 10 N/mm²

Rekvermogen

DIN EN 12311-2 (methode B)

≥ 200 %

Afpelweerstand van de lasnaad

DIN EN 12316-2

≥ 250 N/50 mm

Schuifweerstand van de lasnaad

DIN EN 12317-2

≥ 600 N/50 mm
(breuk buiten naad)

Perforatieweerstand
- harde ondergrond
- flexibele ondergrond

DIN EN 12691

1,2 mm ≥ 500 mm
1,5 mm ≥ 650 mm
1,8 mm ≥ 800 mm

Weerstand tegen statische belasting

DIN EN 12730 (meth. A/B)

≥ 20 kg

Hagelinslag weerstand
- harde ondergrond
- flexibele ondergrond

DIN EN 13583

≥ 20 m/s
≥ 30 m/s

Inscheurweerstand

DIN EN 12310-2

≥ 150 N

Wortelbestendigheid

FLL
DIN EN 13948

Bestand tegen wortels

Maatvastheid

DIN EN 1107-2

≤ 0,05 %

Koud plooien

DIN EN 495-5

≤ -30° C

Weerstand aan chemische stoffen

DIN EN 1847 (lijst bijlage C)

Geslaagd

UV-bestraling

DIN EN 1297

Classe 0 (5.000 h)

Leveringsvorm :
Materiaal
Rhenofol CG

Kleur

Dikte

lichtgrijs

1,2 mm
1,5 mm
1,8 mm

Breedte

Lengte

Gewicht

2,05 m

20 m
15 m
15 m

1,54 kg/m2
1,88 kg/m2
2,28 kg/m2
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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 aar
behoren werd en 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.
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