
TOEPASSINGSDOMEIN
Mapeplan® EVO SK is een zelfklevend damp- en 
stralingsscherm met lage brandlast overeenkomstig   
DIN 18234 voor lichtgewicht staaldaken.

Voorbeelden van toepassingen
Mapeplan® EVO SK is geschikt:
• Voor trapeziumvormige profielen met hoge 

brandveiligheidseisen volgens DIN 18234 
“Richtlijnen voor industriegebouwen”.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Mapeplan® EVO SK is een zelfklevend lucht- en 
dampscherm met lage calorische waarde uit 
aluminium met een glasrooster inlage, geschikt voor 
daken groter dan 2.500 m².

Mapeplan® EVO SK is makkelijk te plaatsen het hele 
jaar door, permanent flexibel en verstijfd niet.

Doordat er geen droogtijd nodig is, kan het dak 
snel behandeld worden, op een degelijke manier, 
en is het waterdicht en beschermd tegen regen en 
plasvorming.

Mapeplan® EVO SK is zelfklevend met een 
hoge hechtkracht (zelfs bij lage temperaturen) 
evenals flexibel, scheurvast en -overbruggend, 
oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk.

BELANGRIJK
• Primer is niet vereist op kunststof gecoate 

trapeziumvormige stalen profielen.

• De ondergronden moeten droog zijn, vrij van stof, 
vet en olie.

• Bij temperaturen onder +5°C is het niet langer 
mogelijk om een veilige en zekere verkleving van 
het dampscherm te bekomen.

• Kan niet gebruikt worden als waterdichting 
(toplaag).

VERWERKINGSWIJZE
Alle ondergronden moeten voorbehandeld worden 
om een veilige en permanente installatie van  
Mapeplan® EVO SK te bekomen.

Het product kan gebruikt worden op droge en licht 
vochtige ondergronden.

Mapeplan® EVO SK moet parallel volgens de 
trapeziumvormige profielen worden geplaatst.

Bij het verkleven, verwijder de beschermfolie en druk 
stevig aan zonder luchtinsluiting.

Vorm overlappen van 8-10 cm en gebruik een 
aandrukrol of druk de overlap stevig aan.

Zelfklevend 
brandbestendig damp- 
en stralingsscherm voor 
lichtgewicht staaldaken
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TECHNISCHE GEGEVENS (typische waarden)
Overeenkomstig: – EN 13984
 – DIN 18234

PRODUCTIDENTITEIT

Materiaal: glasroosterstructuur met puur aluminiumlaminering en 
acrylcoating

Kleur: blauw

Lengte (m): 100

Breedte (m): 1,40

Dikte (mm): 0,2

Gewicht per m² (kg/m²): 0,150

VERWERKINGSGEGEVENS (bij +23°C en 50% R.V.)

Verwerkingstemperatuur: +5°C to +40°C

Aard van de ondergrond: droog

Regenbestendig: direct

EINDRESULTATEN

Hittebestendig volgens DIN 52123: +80°C

Duurzaamheid tegen veroudering EN 1928: voldoet

Treksterkte (N/50 mm)
– lengte:
– breedte:

420
450

Breukrek (%)
– lengte:
– breedte:

20
20

Waterdampdoorlaatbaarheid EN ISO 12572 
SD waarde (m): 6.000

Watereerstand EN 1928: voldoet aan 2 kPa

Calorische waarde (kj/m²): < 3.500

Brandgedrag EN 13501-1: Klasse E

Temperatuursbestendigheid EN 13984: -30°C to +80°C

Kleefkracht Finat 2 (N/25 mm): > 2
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schriften op onze eigen ervaringen berusten, 
dienen zij slechts als een indicatie te worden 
beschouwd. De omstandigheden zullen in de 
praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de 
gebruiker, alvorens hij of zij een van onze 
producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan 
of het product geschikt is voor het beoogde
doel. De gebruiker is dan ook altijd zelf verant-
woordelijk voor het gebruik van het product. 
De opgenomen technische specificaties zijn 
opgesteld vanuit internationaal oogpunt.  Derhal-
ve moet voorafgaandelijk aan elke verwerking 
nagegaan worden of de werkzaamheden in ove-
reenstemming zijn met de geldende regelgeving 
van het betreffende land.

Raadpleeg steeds de recentste versie van 
de technische fiche op onze website 
www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING
De inhoud van deze Technische Fiche 
(TF) mag worden gekopieerd naar een 
ander project-gerelateerd document, 
maar dit gerelateerd document 
dient tijdens het aanbrengen van het 
MAPEI product niet als aanvulling of 
vervanging van de in de betreffende 
TF gestelde eisen.  De recentste 
technische fiche kan gedownload 
worden van onze website 
www.mapei.com. 
BIJ EVENTUELE WIJZIGINGEN 
AAN DE BEWOORDING OF DE 
INHOUD VAN DEZE TF OF AFGELEID 
VAN DEZE TF, VERVALLEN 
ALLE MAPEI GERELATEERDE 
VERANTWOORDELIJKHEDEN.

Verwijder gebreken niet, maar kleef deze 
vast met Mapeplan® EVO SK zonder 
blazen of rimpels.

Mapeplan® EVO SK moet lucht- en 
dampdicht worden verkleefd tegenaan 
alle aansluitingen en doorboringen van 
de thermische isolatie. Mapeplan® EVO 
SK mag niet worden blootgesteld aan de 
weersomstandigheden voor meer dan 6 
weken. Specifieke projectdocumentatie op 
aanvraag.

Reinigen
Was handen met warm water als ze vuil 
zijn.
Indien nodig, reinig gereedschap met water 
of thinner.

VERBRUIK
Afhankelijk van de toepassing, ong.  
1,1 m² per m² wand/vloer oppervlak.

PACKAGING
100 m rollen (1,40 m breedte).

OPSLAG
12 maanden in originele gesloten 
verpakking in een droge, donkere, goed 
geventilleerde en verwarmde ruimte 
(+20°C).

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Voor meer informatie over de 
voorzorgsmaatregelen, raadpleeg het 
veiligheidsinformatieblad (VIB) op de website 
www.mapei.com.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL 
GEBRUIK.

OPGELET
Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voor-

Referentiemateriaal over dit  
product is op verzoek  

verkrijgbaar en te vinden op  
www.mapei.com
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