Veel onderdakmembranen
kunnen al na 5 jaar
lekken vertonen
Uw dak en uw reputatie
staan op het spel

Bouw op zekerheid.
Vertrouw op Tyvek® !
Tyvek® beschermt uw dak en uw reputatie!

25
JAAR*

GARANTIE

DuPont™ TyveK®

3-lagige microporeuze film

Vergelijk Tyvek® met andere producten

Beschermlaag
Functionele
laag:
20-40 µm
Beschermlaag

Functionele
laag:
220 µm

Onderzoek van 36 dakmembranen
Er werden steekproeven genomen van 36 dakmembramen door een onafhankelijk
dakexpert. Deze werden getest op waterdichtheid door een geaccrediteerd
laboratorium.

ALTERNATIEVE PRODUCTEN ≤ 10 JAAR OUD
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Slechts 21% waterdicht

TYVEK® ≥ 20 JAAR OUD

94% waterdicht

m

DuPont™ Tyvek® biedt nu
een garantie tot 25 jaar
om uw dak en uw reputatie te beschermen

25
JAAR*

GARANTIE

*Deze garantie is geen consumentengarantie. Meer informatie en voorwaarden beschikbaar www.construction.tyvek.co.uk/warranty

Kies nu voor
DuPont™ Tyvek®
om uw dak en uw
reputatie voor jaren
te beschermen
Deze informatie stemt overeen met onze kennis van het onderwerp op het moment van publicatie. Deze
informatie kan worden bijgewerkt indien nieuwe kennis of ervaring wordt opgedaan. De verstrekte
informatie valt binnen de gebruikelijke producteigenschappen en heeft uitsluitend betrekking op het
specifiek aangeduide product. De informatie is wellicht niet correct voor dit product in zoverre het wordt
gebruikt in combinatie met andere producten of toevoegingen, tenzij dit specifiek is aangegeven. De
verstrekte informatie dient niet te worden gebruikt teneinde specificatielimieten vast te stellen; of om
op zichzelf te dienen als basis voor enig ontwerp. De informatie vervangt niet de testen die u eventueel
dient uit te voeren om voor uzelf de geschiktheid van onze producten voor uw doeleinden vast te stellen.
Aangezien DuPont niet kan anticiperen op alle mogelijke gebruiksomstandigheden, geeft DuPont geen
enkele garantie en aanvaardt het geen enkele aansprakelijkheid in verband met eender welk gebruik van
deze informatie. Niets in deze publicatie dient te worden beschouwd als een licentie of een aanbeveling
om eender welk octrooirecht te schenden.
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