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Standarder, spesifikasjoner
EN 13967

Helse og sikkerhet

Ingen merking kreves i samsvar med den relevante forskriften (EF) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Rådet (REACH).

Reaksjon på brann EN 13501-1 F

Vanntetthet (2 kPa) EN 1928 Godkjent

Motstand mot statisk belastning EN 12730 ≥ 20 kg

Holdbarhet mot aldring EN 1296, EN 1928 Godkjent

Motstand mot påvirkning EN 12691 ≥ 400 mm

Strekkfasthet (MD / CMD)

600 g/m
2 

(± 10 %)

8 mm (±10 %)Høyde på knottene MDV

Temperaturmotstand MDV (-)40˚C - (+)80˚C 

    TEKNISK DATABLAD

TERRAPLAST PLUS E8

Produkt: TERRAPLAST PLUS E8 - datablad

Leverandør: MASTERPLAST Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a 

(www.masterplastgroup.com)

Størrelse, embalasje:
0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 m bred / 20m lang svart med 
diagonalt overflatemønster

Legganvisning:

Ved vertikal påføring som mekanisk beskyttelse av vanntett eller 
ventilasjonsark langs ikke helt vanntette fundament- og støttevegger (brukes 
med knottene til veggen), der - med tanke på jordstrukturen - den maksimale 
innebygde dybden er 6 meter. Ved horisontal påføring fungerer som en 
underlagsbane under betongplater (lagt med knottene til bakken) i stedet for 
tynn betong og kombinert med et filtreringsgruslag, ansett som 
dampkontrollsjikt (mot stigende fuktighet), beskytter dessuten mot radon og 
metangasser.

Materiale: Polyetylen med høy tetthet (HD-PE)

≥ 420 N / ≥ 430 N 

Forlengelse (MD / CMD) EN 12311-2 ≥ 25 % / ≥ 15 %

EN 13967

Teknisk data

Bredde EN 1848 - 2 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 m (±2 %)

Egenskaper Relevante standarder

Lengde EN 1848 - 2 20 m (±2 %)

Masse per enhetsareal EN 1849 - 2
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Holdbarhet mot kjemikalier EN 1847, EN 1928 Godkjent

Farlige stoffer NPD

Lagring og håndtering

Under tørre forhold, beskyttet mot solstråling og andre varmekilder.

Garanti

I samsvar med gjeldende lovverk og vilkårene for distributøren. Observasjonen av bruksreglene for produktet og presentasjon av 
fakturaen utgjør en forutsetning for mulige fremtidige garantikrav. Produktet må tildekkes innen en måned etter installasjon. 20 års 

garanti mot rotting under normale omstendigheter som forekommer i naturlig jord (med 4 <pH <9 og jordtemperatur
<25 ° C).

Dette databladet tilsvarer vår nåværende kunnskap, erfaringer og generelle informasjoner om emnet, men kan bli revidert etter hvert som ny kunnskap 
og / eller erfaring blir tilgjengelig. Det innebærer ingen juridisk bindende sikkerhet. Produktet har de gitte tekniske egenskapene. Siden alle varianter av 

sluttbruk av produktet ikke kan forventes, er designeren / sluttbrukerens ansvar å sørge for egnetheten til dette produktet for bestemte formål og 
strukturer.

Dette tekniske databladet brukes på produkter som er solgt av Masterplast Kft. og gyldig frem til uttak eller til endring. Siden dette databladet 
kan bli gjenstand for revisjon, er det designeren / sluttbrukerens ansvar å sørge for å ha den siste versjonen av databladet (* se utstedelsesdato). Den 
nyeste versjonen av dette databladet kan også nås under www.masterplastgroup.com. Endring av det tekniske databladet opphever de tidligere utgitte 

versjonene!

*Utstedt: 2017. 09. 01. 

Rive styrke

EN 12311-2 ≥ 395 N/5cm / ≥ 370 N/5cm

EN 12310-1




