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Material: HDPE  Tryck: 101 kN/m2   Bygg höjd: 8 mm Färg: Vit
 
Brandtekniska egenskaper: Klass E   Vattentäthet: DIN EN 1928 
 

Draghållfasthet: EN 12311-2 Längsgående > 350 N/50 mm / Tvärgående > 3000 N/50 mm

Statisk perforering: DIN EN 12730, Ingen penetration vid 20 kg i 24 timmar

Flytande kemikalier DIN EN 1847 / Passed Åldersbeständig: DIN EN 1296 / Passed

Storlek:  2,0 m x 20 m  

Optivent - Mekaniskt ventilerat golvsystem

White Line används i Optiventsystem som är ett mekaniskt ventilerat golvsystem med en bygghöjd på 8 mm. 
Vi skapar ett undertryck under den luftspaltbildande White Line och via rätt dimensionerade nedsläpp med 
filter styr vi luften under hela ytan torkar. Den använda luften släpps sedan ut utanför fastigheten.

WHITE LINE
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Märk ut förslagsvis på golvet vart Nedsläppen ska vara placerade och skär Nedsläppen till rätt  
bredd. (Se på bifogad ritning.)

Applicera en bit av Skarvband under hela Nedsläppet och tryck fast mot  
golvet.

Rulla ut Stegljudsdämparen och skär av den strax innan den primade ytan. Lägg ut nästa våd av  
Stegljudsdämpare kant i kant. 

Säkerställ att Stegljudsdämparen inte veckar sig och förhindrar luftflödet.

Rulla ut första våden av White Line fuktspärrmatta utmed den kortaste sidan av rummet med 
överlappet (mattans släta del) mot väggen med distanserna nedåt.

Skär bort överlappet på första våden. Rikta in så du får första våden rak och släpp våden två till tre 
centimeter från väggen.

Rulla ut nästa våd av White Line fuktspärrmatta med överlappet mot första våden och skär av 
fuktspärrmattan i rätt längd.

Dra våd 2 mot våd 1, dra inte upp våd 2 så att distanserna klättar upp på  
våd 1. Använd fuktspärrsmattans släta del som linjal så du får det rakt.

Riv av skyddsfolien från Skarvbandet ungefär vid mitten av fuktspärr-
mattan. Dra de båda ändarna snett utåt cirka 30 centimeter. Tryck ner och fixera våden. Sedan 
fortsätter du åt ena hållet med att dra bort skyddsfolien och därefter stryka över med handen.

Innan du startar med Fogband Special, se till att våden ligger cirka två till tre centimeter från 
väggen. 

Starta förslagsvis vid ett Nedsläpp.  

Applicera Fogband Special på undersidan av våden mellan första och andra distansraden. Ta bort 
skyddsfolien och tryck ned fuktspärrmattan mot  
golvet. 

Applicera DELTA®-MULTIBAND M100 runt hela golvytan för att säkra  
luftflödet mot läckage. 

Applicera DELTA®-MULTIBAND M100 även noggrant runt Nedsläppen. 
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