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Alutrix 600

Alutrix 600 är en självhäftande radon- och ångspärr utvecklad för att kunna användas i en mängd olika sammanhang inom
byggnadsindustrin. Alutrix består av en armerad aluminiumfolie med en självhäftande undersida och avdragbar skydds lm.
Alutrix är lämplig i de allra esta miljöer och speciellt de med mycket hög fuktighet. Alutrix 600 är en perfekt ångspärr till
simhallar, badhus och alla fuktkrävande verksamheter. Alutrix används i tak under mekaniskt infästa 1-skiktstäckningar, under
klistrade 1-och 2-lagstäckningar, under tätskiktsmassor, under olika plåttäckningar samt även i väggar bakom olika
beklädnader. Alutrix har en mycket hög rivhållfasthet och klarar av att beträdas där den läggs ovanpå korrugerad plåt utan att
skadas. Alutrix är lämplig att användas på plåtdäck, trä och plywood, tegel och mycket annat.
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Version

Takcentrum Sverige AB

Leverantör

44979

BVB ID
BSAB-kod (1 st)
Visa 

J - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plast lm, plan plåt, överläggningsplattor e d

BK04 (1 st)
Visa 

01699 Tak- och väggbeklädnad övrigt
Utomhus

Användningsområde
Artiklar (1 st)
Visa 

Artikelnummer

Artikelnamn

GTIN

EAN

RSK-nummer

Alutrix 600 radon- och ångspärr

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (10 st)
Visa 
Byggvarudeklaration
2016-12-05
2.83 MB

Övrigt bedömningsunderlag
2016-12-05
398.33 kB

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=87550
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Övrigt bedömningsunderlag
2016-12-05
760.26 kB

Övrigt bedömningsunderlag
2016-12-27
40.34 kB

Övrigt bedömningsunderlag
2017-01-10
227.21 kB

Säkerhetsdatablad
2017-01-10
144.26 kB

Övrigt bedömningsunderlag
2017-01-10
1.05 MB

Övrigt bedömningsunderlag
2017-01-31
119.90 kB

Deklaration av delkomponent
2017-05-11
162.49 kB

Emissionsrapport/Certi kat
2017-05-29
2.07 MB

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=87550
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Drift- och underhållsrelaterade dokument (4 st)
Visa 
Prestandadeklaration
2016-12-05
591.59 kB

Tekniskt datablad
2016-12-05
3.06 MB

Tekniskt datablad
2016-12-05
168.84 kB

Monteringsanvisning
2016-12-05
674.46 kB

Bedömning

Totalt

Innehåll

Underlag som ej visas publikt har använts vid bedömning.

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=87550
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 Visa bedömning på innehåll
Producentintyg nns, men möjliggör endast bedömning mot nivå accepteras.
Produkten innehåller inte nanomaterial

 Visa bedömning på livscykelkriterier
1. Ingående material och råvaror
Uppgifter om förnybara råvaror saknas
Produkten innehåller inget återvunnet material
2. Tillverkning av varan
Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
Uppgifter saknas om energianvändning.
3. Emballage
Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.
5. Avfall och rivning
Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.
Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.
6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).
Uppgifter nns om emissionshastighet för de fem högsta topparna av VOC
Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till innemiljö.

Uppfyller även krav för

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=87550
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