
DuPont™ Tyvek® FireCurb® breather membrane
Ficha técnica

Aplicação: Telas flexíveis para impermeabilização Parte 2: Barreiras flexíveis para paredes EN 13859-2: 2010

Nome de produto

Suporte tipo

2066B

Polietineno de alta densidade (HDPE) com laca acrílica
retardante ao fogo transparente sem halogênio

Idioma

Aplicável para

Português

Portugal

PROPRIEDADES MÉTODO UNIDADE NOMINAL MÍNIMO MÁXIMO

FUNCIONALIDADE : TRANSMISSÃO DO VAPOR DE ÁGUA, ESTANQUE À ÁGUA, DURABILIDADE CLIMÁTICA, REACÃO AO FOGO
Reacção ao fogo * EN 13501-1 classe B-s1,d0 - -

Transmissão de vapor de água (sd) EN ISO 12572 (C) m 0,015 0,005 0,025

Resistência térmica - °C - -40 +100

Flexibilidade a baixas temperaturas EN 1109 °C - - -40

Estabilidade aos raios UV - meses - - 4

Produto - / Espessura funcional camadas - mm 0,175 / 0,175 - -

Estanque à água EN 1928 (A) classe W1 - -

Coluna de água EN 20811 m 1,4 - -

PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS
Massa por unidade de área EN 1849-2 g/m² 68 62 74

Resistência à tracção (Linear) EN 12311-1 N/50mm 275 230 320

Alongamento (Linear) EN 12311-1 % 15 10 20

Resistência à  tracção (Transverso) EN 12311-1 N/50mm 275 225 325

Alongamento (Tranverso) EN 12311-1 % 18 11 25

Laceração ao prego (Linear) EN 12310-1 N 41 25 57

Laceração ao prego  (Transverso) EN 12310-1 N 36 21 52

PROPIEDADES DEPOIS ENVELHECIMENTO ARTIFICIAL
Envelhecimento artificial aos raios UV e calor: EN 1297 & EN 1296

    Resistência à penetração de água EN 1928 (A) classe W1 - -

    Resistência à tracção (L) EN 12311-1 N/50mm 225 180 270

    Alongamento (L) EN 12311-1 % 10 6 14

    Resistência à tracção (T) EN 12311-1 N/50mm 225 175 275

    Alongamento (T) EN 12311-1 % 12 7 17

PROPRIEDADES ADICIONAIS
Comprimento (relativo ao cliente, descritos em m) EN 1848-2 Tolerância em % 0 0 -

Largura (relativo ao cliente, descritos em mm) EN 1848-2 Tolerância em % 0 -0,5 +1,5

Rectitude EN 1848-2 mm/10m - - 30

Estabilidade dimensional (L e T) EN 1107-2 % - - 1

Resistência à penetração de ar EN 12114 m³/(m² h 50Pa) - - 2

Estanque ao vento - - sim - -

(*) quando instalado em lã mineral, placas de fibra mineral ou suspenso: B-s1,d0 / instalado em madeira D-s2,d2

O produto acima mencionado, em nossa opinião, preenche os critérios de classificação como 'artigo' (REACH, Art. 3.3). Não existem substâncias destinadas a serem liberadas por este producto em condições
de utilização normais ou razoavelmente previsíveis. O artigo acima para o nosso conhecimento atual não contém substâncias em quantidade acima do limite legal que constam da lista de substâncias que
suscitam elevada preocupação candidatas a autorização (SVHC), publicadas na página internet da ECHA.
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Alguns métodos de ensaio estão modificados segundo a normativa EN 13859-2:2010 e/ou de acordo com a certificação do sistema da DuPont ISO 9001:
2015 (para mais informação contacte o responsável de zona da Dupont). Esta informação está baseada na experiência e conhecimentos actuais da
Dupont. Oferece de acordo com a REGULAMENTO (UE) N.° 305/2011 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 9 de Março de 2011 que
estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção e que revoga a Directiva 89/106/CEE do Conselho. Esta
informação não pretende substituir qualquer prova que poderia ter que realizar para determinar por si mesmo a idoneidade dos nossos produtos
aplicados a seus fins particulares. Esta informação pode estar sujeita a revisão conforme se vão desenvolvendo novos conhecimentos e experiências,
pelo que não podemos antecipar todas as variações e condições reais para uso final. A DuPont não oferece nenhuma garantia nem aceita
responsabilidade alguma em relação ao uso desta informação. Nada do conteúdo desta publicação é para ser considerado como uma licença para
actuar sobre ou uma recomendação com fim de infringir direitos de patente. Encontra-se disponível informação sobre a segurança do produto. Esta
ficha técnica é um documento impresso e é válida sem assinatura.
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