SIDEBYVENT™ 90 FR
TUOTEKUVAUS
SIDEBYVENT™ 90 FR on paloluokan B-s1, d0 diffuusioavoin ja vesitiivis tuulensuojakangas, joka
soveltuu käytettäväksi rakennusten ulkoseinä- ja yläpohjarakenteiden kosteudelta suojaavana
tuulensuojapintana. SIDEBYVENT™ 90 FR ei liekin vaikutuksesta levitä paloa kuten perinteiset E- tai Fpaloluokan tuulensuojakankaat ja aluskatteet ja on siten paloturvallisempi vaihtoehto.
Diffuusioavoimena materiaalina SIDEBYVENT™ 90 FR voidaan asentaa suoraan lämmöneristekerroksen
ulkopintaan. Tuotteen hyvät kestävyysominaisuudet lämpö- ja UV-rasitusten suhteen edesauttavat
muiden ominaisuuksien pysyvyyttä pitkällä käyttöiällä.
SIDEBYVENT™ 90 FR on saatavana myös leveänä versiona, joka mahdollistaa asennustyön
tehokkuuden ja laadukkaan lopputuloksen minimoimalla saumojen määrän tuulensuojapinnassa.

KÄYTTÖKOHTEET



Ulkoseinä- ja yläpohjarakenteiden vesitiivis, mutta diffuusioavoin tuulensuojapinta
Erityisesti P1 – ja P2 – paloluokan rakennukset

VAHVUUDET





Paloluokka B-s1, d0 (asennettuna A1- / A2-s1, d0 – paloluokan materiaalin pinnalle, esim. min.villa)
o Puupinnalle asennettuna SIDEBYVENT™ 90 FR:n paloluokaksi luetaan D-s1, d0
Kosteusturvallinen - Diffuusioavoimuus mahdollistaa rakenteen sisäisen kosteuden
poistumisen vesihöyryn muodossa tuulensuojapinnan lävitse tuuletusväliin
Parantunut kosteudenhallinta – Vesi- ja tuulitiiviin rakenteen ansiosta toimii rakennusosan
kosteussuojana
Vähemmän saumoja – Vähemmän ilmavuotoja – Tiivis ulkovaippa – Parantunut
energiatehokkuus

TEKNISET TIEDOT
Ominaisuus
Materiaali
Paino
Paksuus
Paloluokka
Vesitiiveys
Vetolujuus MD/CD
Venymä MD/CD
Naulanvarren repäisylujuus MD/CD
Arvot vanhenemisen jälkeen:

Vetolujuus MD/CD

Venymä MD/CD

Vesitiiveys
Kylmätaivutettavuus
Diffuusiovastus (Sd-arvo)
Lämmönkestävyys
Ilmanläpäisevyys
UV-kestävyys
Mittapysyvyys

Standardi

Yksikkö

Arvo
Polypropeeni (PP) + pinnoite

EN 1849-2
EN 1849-2
EN 13501-1
EN 1928
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12310-1
EN 1296/1297

EN 1109
EN ISO 12572
EN 12114
EN 1107-2

g/m2
mm
Luokka
Luokka
N/ 50 mm
%
N/ 200 mm

90
0,30
B-s1, d0*
W1
170 / 140
50 / 40
80 / 90

Luokka
°C
m
°C
m3/m2.h.50Pa
%

yli 75 % alkuperäisestä
yli 75 % alkuperäisestä
W1
-30
0,02
-40 / +100
< 0,1
3 kuukautta
<1

MD = Pituussuuntaan / CD = Leveyssuuntaan

* Asennettuna A1- / A2-s1, d0 – paloluokan
materiaalin pinnalle (esim. mineraalivilla)

TUOTE- JA PAKKAUSTIEDOT
koodi
W1114
W1109

tuotekuvaus
SIDEBYVENT 90 FR
SIDEBYVENT 90 FR

TEKNINEN SIVU – SIDEBYVENT™ 90 FR

mitat b*L [m]
1,5*50
3,0*50

A [m2]
75
150

kpl / pkk
1
1

pkk / lava
28
15
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ASENNUSOHJEET
Timberfinder SIDEBYVENT™ 90 FR on B-s1, d0 – paloluokan diffuusioavoin ja vesitiivis tuulensuojakangas ulkoseinä- ja
yläpohjarakenteisiin. SIDEBYVENT™ 90 FR voidaan asentaa suoraan lämmöneristeen ulkopintaan, jolloin se toimii
lämmöneristekerroksen vettähylkivänä tuulensuojapintana. Diffuusioavoimena materiaalina SIDEBYVENT™ 90 FR mahdollistaa
rakenteen sisäisen kosteuden haihtumisen lävitseen tuuletusväliin vesihöyryn muodossa, mutta pitää ulkopuolisen veden loitolla.
SIDEBYVENT™ 90 FR asennetaan ulkoseinään käyttämällä 100 mm:n levyistä limitystä seuraavaksi asennettavaan vuotaan. Tuote on
ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi lämmöneristekerroksen tuulensuojapintana, mutta sitä voidaan käyttää myös aluskatteena, jos
se täyttää aluskatteelta vaadittavat mekaanisen kestävyyden vaatimukset (tätä tarkoitusta varten on erikseen esim. SIDEBYVENT™
220 UV). Saumat suljetaan ulkoapäin käyttämällä ulkotiloihin soveltuvaa tiivistysteippiä (esim. ExTarra tai ExTarra UV). Sauman
mekaaninen sulkeminen tuuletusrimalla jatkoksen kohdalta on aina suositeltava tiivistystoimenpide.
Pienemmät korjaukset mikrokuituiseen tuulensuojakankaaseen voidaan tehdä tehokkaan liimapinnan omaavalla ja ulkokäyttöön
soveltuvalla tiivistysteipillä (esim. ExTarra tai ExTarra UV). Suuremmissa korjauksissa tulee harkita tuulensuojakankaan korvaamista
uudella.
Ulkoverhous- / julkisivumateriaali suositellaan asennettavaksi mahdollisimman nopeasti tuulensuojakankaan asentamisen jälkeen.
SIDEBYVENT™ 90 FR soveltuu käytettäväksi väliaikaisena sääsuojana (työnaikaisena) enintään kahden (2) viikon ajan, kun
tuulensuojapinnan saumat ovat mekaanisesti suljettu tiivistysteipillä ja veden pääsy rakenteisiin on estetty.
VARASTOINTI: Tuote tulee varastoida säältä ja suoralta auringonvalolta suojattuna. Lavojen pinoaminen päällekkäin voi vahingoittaa
tuotetta. Tuulensuojakalvo tulee olla suojattuna kemiallisilta aineilta, erityisesti liuotin-pohjaisilta, sillä ne voivat vahingoittaa tuotetta
ja alentaa sen teknisiä ominaisuuksia pysyvästi.
LATAA YKSITYISKOHTAISEMPI ASENNUSOHJE TIMBERFINDER SIDEBYVENT™ – RAKENNUKSEN SÄÄSUOJAUSJÄRJESTELMÄLLE
VERKKOSIVUILTAMME OSOITTEESTA WWW.TIMBERFINDER.COM/TUOTE/SIDEBYVENT-90-FR
LUE LISÄÄ SIDEBYVENT – JÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ ERI RAKENTEISSA OSOITTEESSA WWW.TIMBERFINDER.COM/SIDEBYVENT
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