
Højdiffusionsåben dampbremse
multi UDB

Tætningssystem til  
STEICO-isoleringsløsninger

Anvendelsesområder

Lufttætningsniveau for  
STEICO-renoveringsløsninger 

Universelt anvendelig  
underlagsmembran ifølge  

EN 13859 (UDB-A og USB-A) 

Diffusionsåben hulrumsmembran

Meget diffusionsåben dampbremse til både 
nybyggeri og renovering

• 3-lags, rivefast og fleksibel

• Funktionelt lag forstærket på begge sider med PP-fiber fleece

• 2 integrerede selvklæbende zoner

• Lufttæt, meget diffusionsåben og sikrer mod slagregn

• Ekstrem høj modstandskraft mod overrivning

• Vejrbestandighed mulig op til 3 måneder
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naturens byggesystem

Din STEICO-partner
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Leveringsformer STEICOmulti UDB

Rullebredde [m] Rullelængde [m] Rulleoverflade [m²] Rullens vægt [kg]

1,50 50 75 ca. 13

Tekniske data for STEICOmulti UDB

Fremstilling of mærkning EN 13859

Brandforhold Klasse E i henhold til EN 13501-1

Overfladevægt [g / m²] 165

sd-værdi [m] 0,02

Z-værdi [GPa s m²/kg] 0,11

Temperaturbestandighed [°C] -40 til +80

Maksimal trækraft på langs/på tværs [N/5 cm] 290 / 210

Forlængelse ved maksimal trækraft på  
langs/på tværs [%]

50 / 90

Videretræksmodstand på langs/på tværs [N] 220 / 280

Modstand mod vandgennemtrængning W1

Modstand mod vandgennemtrængning  
efter aldring

W1

Klassificering ZVDH 1) UDB-A, USB-A

Vejrbestandighed ind til 3 måneder

Egnet som støttetag ind til 4 uger

Modstandsdygtighed mod  
luftgennemtrængning [m³/m²]

≤ 0,04 × h iht. EN 12114

Taghældning
≥ 14° afhængigt af tagdækningens almindelige 
taghældning

 1) Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e. V.

Forarbning af STEICOmulti UDB

• Læg membranen, så den trykte side vender mod montøren

• Læg den parallelt med tagskægget med mindst 10 cm 
overdækning

• Fastgør kun inden for overlapningsområdet (f.eks. med clips)

• Aktiver kun de langsgående selvklæbende zoner efter fastgø-
relsen af membranen ved at trække beskyttelsesstrimlen af

Når det bruges som en lufttætningsmembran:

• Sørg for, at hulrumsisoleringen er i flugt med overfladen 
(der må ikke være nogen hulrum under STEICOmulti UDB)

• Der skal foretages isolering med STEICOspecial /  
STEICOspecial dry og STEICOuniversal / STEICOuniversal 
dry med tilstrækkelig tykkelse. For yderligere oplysninger 
se »Konstruktionsbog stejle tag«

• Komponentmonteringer og gennemtrængninger skal 
udføres med STEICO-systemtilbehør, så det er lufttæt

• Yderligere oplysninger findes i den separate behandlings-
instruktion for STEICOmulti UDB

Bemærkninger: Opbevares tørt, beskyttet 
mod snavs, sol og fugt


