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Supafil® Frame Veil
Benyttes ved innblåsing av glassull
ifølge Blow-in-Blanket® metoden

Produktets egenskaper
En sterk fiberduk med lav vekt som lett kan festes til
stendere og som slipper prosessluften ut, men ikke
glassullen.

Beskrivelse
Benyttes for å danne et lukket hulrom i en konstruksjon med tre- eller stålstendere  
som deretter fylles med Supafil Frame blåseull til den densitet som kreves for å
oppnå den spesifiserte λ-verdi.
•

Supafil Frame Veil er en hvit, vannavstøtende fiberduk   

•

Supafil Frame Veil består av mere enn 98% polypropylene.

•

En Supafil Frame Veil rull er 2.8m x 183m = 512.4m2.

•

Vekt pr. kvadratmeter: 30 g/m2.

Fordeler
•
•

•
•

 ruk av fiberduk hindrer at det dannes
B
luftlommer i isolasjonen.
Bruk av fiberduk sikrer en jevn densitet
og derved en jevn isolasjonsevne i hele
isolasjonslaget.
Lav vekt og dessuten lett å håndtere,
skjære og installere
Høy rivestyrke

Supafil® Frame Veil
Bruksområde
Supafil Frame Veil fiberduk benyttes til å danne et lukket hulrom med
bindingsverk i tre eller stål som deretter fylles med Supafil Frame blåseull med
den densitet som kreves for å oppnå den spesifiserte λ-verdi. Denne prosessen
omtales som “Blow-in-Blanket” prosessen.
Fiberduken festes til trestendere ved bruk av stifter med ikke mere enn 5cm
avstand eller til stålstendere med godkjent dobbeltsidig tape eller spraylim.
Fiberduken skal være stram, men ikke så stram at stiftene skjærer inn i duken.
Folder i duken må også unngås. Supafil Frame Veil er ikke en fuktsperre.
Fuktsperren skal installeres over duken etter at blåseisoleringen er avsluttet og
godkjent.
Håndtering og lagring
Supafil Frame Veil fiberduk leveres pakket i polyetylen som kun er beregnet for
kortvarig beskyttelse. For langvarig beskyttelse på byggeplass bør produktet
enten lagres innendørs eller pakkes inn og heves fra bakken. Supafil Frame Veil
må ikke, på permanent basis, eksponeres for vær og vind.

Produktdata
Produkt
Supafil® Frame Veil
Alle mål er nominelle
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