
Skalflex Vindspærre
Vindspærreplade til ventilerede facadekonstruktioner

Produktinformation
Produktegenskaber
Effektiv vindspærre til ventilerede facadekonstruktioner. Pladen er 
en kalciumsilikat plade, som er karakteriseret ved dens lave vægt og 
dens ubetydelige reaktion på fugt- og temperatursvingninger, samt 
den meget lave Z-værdi og den lette bearbejdelse.

Anvendelse
Skalflex Vindspærre er den oplagte vindspærre til lette konstruktio-
ner af træ, stål og alu. Pladesamlinger kan tapes med Sika® Multi-
SealTape, hvor ved man opnår en fuldstændig vindtæt konstruktion. 
Skalflex Vindspærre fremstår i beige farve og med rette kanter.

Opbevaring og håndtering
Pladerne skal opbevares på et plant & fast underlag og beskyttes 
mod nedbør samt fugt nedefra.

Underlaget skal være tørt og plant, og pladerne hæves min. 75 mm 
samt understøttes pr max. c/c 400 mm.

Transportemballagen skal fjernes og erstattes af en tæt presenning 
e.l. der tillader fri ventilation på alle sider og kanter.

Pladerne løftes op fra pallerne, så ridser og skrammer undgås. 
Pladerne skal håndteres i lodret position – følg i øvrigt arbejdstilsy-
nets anvisninger.

For at undgå brud og revner i pladerne bør de håndteres af 2 
personer.

Understøtninger
Pladerne kan monteres på understøtninger af træ, stål og aluminium, 
med max c/c 600 mm understøtningsafstand.

Understøtninger af træ skal være min. 45 mm bredde, og understøt-
ninger af stål/alu. min. 38 mm bredde.

Alle plader skal min. have 2 understøtninger.

Montering
Se monteringsvejledning.
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Teknisk data
Format: ..............................................................................8 × 1200 × 2500 mm
Vægt: .................................................................................9,7 kg/m2

Densitet: ............................................................................1208 kg/m3

DB-nr. .................................................................................1457518
Eksponeringstid: ..............................................................Max. 3 måneder
Tolerencer
 Bredde .......................................................................±3,0 mm
 Længde ......................................................................±3,0 mm
 Tykkelse .....................................................................±0,5 mm
 Vinkelrethed ..............................................................±2,5 mm/m
Bøjningsstyrke (EN1607)
	 På	tværs	af	fiberretning:..........................................7,0 MPa
	 På	langs	af	fiberretning: ..........................................4,6 MPa
Trykstyrke (EN 826): ........................................................9,3 MPa
Elasticitetsmodul (EN 318):
	 På	tværs	af	fiberretning:..........................................1420 MPa
	 På	langs	af	fiberretning: ..........................................1330 MPa
Bevægelser pga. fugt 30-90% RF (EN 12467): ............0,06%
Varmeudvidelselseskoefficient	pr.	1/°C ........................2,94 × 10-5 m/mk
Varmeudledningsevne	(λ-værdi) ...................................Ca.	0,22	W/mK
pH-værdi ...........................................................................7-10
Z-værdi ..............................................................................0,5 GPa × s × m2/kg
Reaktion på brand (EN 13501-1) ....................................A1
Beklædningsklasse (EN 13501-2) ..................................K1 10 A1 / klasse 1 beklædning
Materiale/konstruktionsgodkendelse
	 Beklædningsklasse	K1 10 B-s1,d0 ..........................MK.	6.31/1814
Forskydningsstyrke (EN 520)
	 Konventionel	(gns	regningsmæssige) ...................329 N/skrue *
 Mindste enkeltværdi ................................................195 N/skrue *
                                                                                      * sikkerhedsfaktor 2


