




Duitse kwaliteit en technologie 

Eurovent producten zijn vervaardigd met het 

gebruik van de nieuwste technologie en de

betrokkenheid van de beste isolatie specialisten. 

Zij hebben samen meer dan 20 jaar ervaring 

in ontwerp, productie en distributie van dak 

membranen en dak accessoires, en dit alles 

voor het  produceren en u te voorzien van 

de beste producten.  

Daarom brengt Eurovent u de meest recente 

successen en innovatieve oplossingen op 

het dak en de isolatie van gebouwen. In het 

productieproces van Eurovent producten worden 

de beste grondstoffen die op de markt zijn 

gebruikt. Strenge inspectie maakt het mogelijk 

om kwalitatieve, veilige, effectieve en duurzame 

producten te vervaardigen. 

Dakdekkers en investeerders waarderen 

Eurovent om zijn hoge kwaliteit. Door de 

aankoop van de Eurovent producten kiest u voor 

een gezonde sfeer in huis en vrede voor u en uw 

gezin.



Dak membranen 

Dampschermen en ademende dakmembranen 

voor hellende daken als onderlagen voor 

keramische,klei, beton en polymeren dakpannen, 

metalen dakplaten en bitumen shingles.
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BASIC
Drie-laags dampdoorlatend membraan voor 

geïsoleerde en geventileerde hellende daken. 

Verkrijgbaar met zelfklevende tape op aanvraag 

- SYSTEM SK2. Het product is niet geschikt voor 

gebruik op volle hellende daken.

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 100 g/m²

ca. 3000 g/m²/24h

ca. 0,02 m

4 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m²

50 rollen

CLASSIC
Drie-laags dampdoorlatend membraan voor 

geïsoleerde en geventileerde hellende daken. 

Het product is geschikt voor alle soorten daken 

en renovatiewerken. Verkrijgbaar met zelfklevende 

tape op aanvraag - SYSTEM SK2.

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 120 g/m²

ca. 3000 g/m²/24h

ca. 0,02 m

4 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m²

50 rollen

MAXI

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 140 g/m²

ca. 3000 g/m²/24h

ca. 0,02 m

4 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m²

50 rollen

EN 13859-1

Drie-laags dampdoorlatend membraan voor 

geïsoleerde en geventileerde hellende daken. 

Het product is geschikt voor alle soorten daken 

en renovatiewerken. Verkrijgbaar met zelfklevende 

tape op aanvraag - SYSTEM SK2.
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STRONG
Vier-laags dampdoorlatend membraan voor 

geïsoleerde en geventileerde hellende daken. 

Versterkt met PE gaas en zeer goed bestand tegen 

scheuren. Geschikt voor gebruik op alle soorten 

daken.

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 160 g/m²

ca. 3000 g/m²/24h

ca. 0,02 m

4 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m²

40 rollen

SUPER

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 170 g/m²

ca. 3000 g/m²/24h

ca. 0,02 m

4 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m²

40 rollen

MAGNUM
Membraan voor geïsoleerde en geventileerde 

hellende daken. Het product is gemaakt van 

polyester vliezen, bekleed met polyurethaan. 

Geschikt voor alle soorten daken. Verkrijgbaar met 

zelfklevende tape op aanvraag - SYSTEM SK2.

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 190 g/m²

ca. 300 g/m²/24h

ca. 0,15 m

4 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m²

40 rollen

EN 13859-1

Drie-laags zeer dampdoorlatend dakbedekking. 

Gemaakt van twee PP vliezen lagen en een film 

die een hoge damp-doorlaatbaarheid en 

waterdichtheid garandeert. Verkrijgbaar met 

zelfklevende tape op aanvraag - SYSTEM SK2.
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STRATOS

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 210 g/m² 

ca. 3000 g/m²/24h

ca. 0,02 m

12 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m²

40 rollen

COMFORT
Drie-laags dampdoorlatend membraan voor 

geventileerde en geïsoleerde hellende daken.

Bestaat uit twee lagen van polypropyleen vliezen en 

een functionele film. Het product wordt gekenmerkt 

door zeer hoge scheurweerstand.

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 220 g/m²

ca. 3000 g/m²/24h

ca. 0,02 m

4 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m²

36 rollen

MONO
Drie-laags membraan met monolithische 

functionele film voor geïsoleerde een geventileerde 

hellende daken. Het is uitermate bestand tegen 

UV-straling, scheuren en waterweerstand.

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 260, 330 g/m²

ca. 3000 g/m²/24h

ca. 0,02 m

4 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m²

25 rollen

EN 13859-1

Membraan voor geïsoleerde en geventileerde 

hellende daken. Gemaakt van polyestere vliezen, 

bekleed met polyurethaan. Het product wordt 

aanbevolen voor alle soorten daken. Verkrijgbaar 

met zelfklevende tape op aanvraag - SYSTEM SK2.
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EN 13859-1

METALLIC
Drie-laags membraan met Multi filament voor 

gevels en hellende daken. Aanbevolen voor gebruik 

bij daken met staande naad metalen bekleding en 

als drainage en ventilatie in metalen gevels. 

Verkrijgbaar met zelfklevende tape op aanvraag.

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 450 g/m²

ca. 3000 g/m²/24h

ca. 0,02 m

4 maanden

1,5 m x 25 m = 37,5 m²

8 rollen

MATT

Massa: 

Dikte:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 300 g/m²

8 mm

4 maanden

1,4 m x 25 m = 35 m²

9 rollen

Enkele laag scheidings mat voor gevels en 

hellende daken. Het product wordt aanbevolen 

voor toepassing in daken met staande naad, 

metalen bekleding en voor de afwatering en 

ventilatie in metalen gevels.

BITUMI
Drie-laags membraan voor geïsoleerde en 

geventileerde hellende daken. Het product is 

ontworpen voor toepassing onder bitumineuze 

en houten shingles en leien. 

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 450 g/m²

ca. 0,5 g/m²/24h

ca. 50 m

> 12 maanden

1,0 m x 50 m = 50 m²

30 rollen 
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AKTIV ALU
Drie-laags aluminium damp isolatie membraan 

voor hellende daken. Het product wordt toegepast 

voor de isolatie tegen damp en vochtigheid 

beschermen. De aluminium coating maakt reflectie 

van warmtestralen.

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 120 g/m²

ca. 1-2 g/m²/24h

ca. 40 m

4 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m²

50 rollen

AKTIV

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 90 g/m²

ca. 5-6 g/m²/24h

ca. 8 m

4 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m²

50 rollen

AKTIV 3

EN 13984

Drie-laags actief damp isolatie membraan voor 

hellende daken en muren. Toegepast op de 

thermische isolatie beschermt tegen damp en 

vochtigheid. Zijn actieve kwaliteiten laat overmatig 

vocht af te voeren van de zolder en thermische isolatie.

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 120, 140, 160 g/m²

ca. 5-6 g/m²/24h

ca. 8 m

4 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m²

50 rollen

Twee-laags actief damp isolatie membraan voor 

hellende daken en muren. Toegepast op de 

thermische isolatie beschermt tegen damp en 

vochtigheid . Zijn actieve kwaliteiten laat overmatig 

vocht af te voeren van de zolder en thermische isolatie.



Gevel Membranen 

Wind barrière membranen als gevelisolatie 

tegen wind, regen en vocht in vakwerk en 

houtskelet bouw en zowel voor residentiële 

en commerciële doeleinden.
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FASSADE

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 210 g/m²

ca. 3000 g/m²/24h

ca. 0,02 m

> 12 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m²

40 rollen

Enkele laag wind barrière. Het product is 

ontworpen voor gebruik in houtskelet bouw als 

isolatie voor vakwerk constructies in geventileerde 

gevel systemen, blokhutten, residentiële en 

industriële gebouwen.

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 100 g/m²

ca. 3000 g/m²/24h

ca. 0,02 m

4 maanden

1,5 m x 50 m;    2,7 m* x 50 m 

2,8 m* x 50 m; 3,0 m* x 50 m

50 rollen  

Drie-laags wind barrière. Het product is 

ontworpen voor gebruik in het houtskelet bouw 

als isolatie voor vakwerk constructies in 

geventileerde gevel systemen, residentiële 

en industriële gebouwen.

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 90 g/m²

ca. 3000 g/m²/24h

ca. 0,02 m

4 maanden

1,5 m x 50 m;    2,7 m* x 50 m 

2,8 m* x 50 m; 3,0 m* x 50 m

50 rollen

WALL PROTECT 3

WALL PROTECT

* op bestelling

EN 13859-2

Wind barrière voor het isoleren van muren in 

niet-geventileerde gevels. Ook geschikt voor 

geventileerde gevels. Het product is gemaakt van 

polyester vliezen, bekleed met polyacryl. 

Zeer goed bestand tegen UV-straling.



Isolatie folies

Geperforeerde dak folies en damp barrières voor 

de bescherming tegen damp, vocht en condens. 

Geïnstalleerd als onderlaag en damp barrières 

in hellende en platte daken alsmede de isolatie 

films in verticale en horizontale ondergronden
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STANDARD
Micro geperforeerd dampdoorlatende folie. 

Versterkt met PE gaas en ontworpen voor 

niet-geïsoleerde en geventileerde hellende daken. 

Het product is niet geschikt voor gebruik op volle 

daken.

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 90 g/m²

ca. 40 g/m²/24h

ca. 1 m

2 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m²

100 rollen

Micro geperforeerd dampdoorlatende folie. 

Versterkt met PE gaas en ontworpen voor 

niet-geïsoleerde en geventileerde hellende daken. 

Het product is niet geschikt voor gebruik op volle 

daken.

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 110 g/m²

ca. 40 g/m²/24h

ca. 1 m

2 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m² 

100 rollen  

Micro geperforeerd dampdoorlatende folie. 

Gemaakt van gecoat polimeer stof en ontworpen 

voor niet-geïsoleerde en geventileerde hellende 

daken. Het product is niet geschikt voor gebruik op 

volle daken.

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 90 g/m²

ca. 40 g/m²/24h

ca. 1 m

2 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m²

100 rollen

SILVER

SPECIAL

EN 13859-1
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ANTICON
Meer-lagen anti-condensatie folie gemaakt van 

polymeer en geweven stof. Aanbevolen voor 

geventileerde hellende daken, zowel geïsoleerde 

en niet geïsoleerde, evenals metalen dakbedekking. 

Het product voorkomt de condensatie effect.

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 110, 130 g/m²

ca. 1 g/m²/24h

ca. 40 m

2 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m²

100 rollen

SILVER N

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 90 g/m²

ca. 1 g/m²/24h

ca. 40 m

2 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m²

100 rollen

STANDARD N
Versterkte damp isolatie folie voor platte en 

hellende daken. Ontworpen voor gebruik 

in wandconstructies als laag voor bescherming 

van isolatie tegen damp en vocht. Zeer goed bestand 

tegen scheuren.

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 90 g/m²

ca. 1 g/m²/24h

ca. 40 m

2 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m² 

100 rollen

EN 13984

Damp isolatie folie voor platte en hellende daken. 

Het product is gemaakt van gecoat polymeer stof. 

Ontworpen voor gebruik in wandconstructies als 

laag voor bescherming van isolatie tegen damp 

en vocht. Zeer goed bestand tegen scheuren.
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SPECIAL N
Versterkte damp isolatie folie voor platte en 

hellende daken. Ontworpen voor gebruik in 

wandconstructies als laag voor bescherming van 

isolatie tegen damp en vocht. Zeer goed bestand 

tegen scheuren.

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 110 g/m²

ca. 1 g/m²/24h

ca. 40 m

2 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m²

100 rollen

Twee-laags gelamineerd isolatiefolie, gedrukt en 

aan één zijde gemetalliseerd. Het product vindt 

toepassing als isolatielaag voor vloerverwarming en 

andere verwarmingselementen. Het kan ook worden 

toegepast als dampscherm dak en wandconstructies.

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 110 g/m²

ca. 0,6 g/m²/24h

ca. 70 m

2 maanden

1,0 m x 50 m = 50 m² 

100 rollen  

Damp isolatiefolie. Gemaakt van aluminium 

versterkt met polymeer gaas. Het product wordt 

toegepast als isolatie en damp-niveau regulering 

in muren, vloeren, zolders, plafonds en dakconstructies. 

Zeer goed bestand tegen scheuren

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 90, 110, 130, 160 g/m²

ca. 0,1 g/m²/24h

ca. 150 m

2 maanden

1,5 m x 50 m = 75 m²

100 rollen

STANDARD ALU

ALUFLOOR

EN 13984
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REFLEX
Drie-laags isolatiefolie. Van gaas versterkt papier 

en gelamineerd met een laag zuiver aluminium. 

Het product vindt toepassing als isolatie tegen vocht 

in sauna. Het kan ook worden toegepast als 

dampscherm dak en wandconstructies.

Massa:

Damp-doorlaatbaarheid:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

ca. 100 g/m²

ca. 0,02 g/m2/24h

ca. 300 m

2 maanden

1,0 m x 50 m = 50 m²

100 rollen

BAU 

Dikte:

Wateropname:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

0,20 mm

ca. 1%

ca. 50 m

2 maanden

4 m x 25 m = 100 m² 

60 rollen

DB
Damp isolatie folie van polyethyleen. Het product 

wordt toegepast als isolatie en damp-niveau 

regulering in wand-, plafond-en dakconstructies. 

Geschikt voor gebruik als akoestische isolatie voor 

vloerafwerkings werken.

Dikte:

Wateropname:

Sd-waarde:

UV-bestendigheid:

Rol afmetingen:

Aantal rollen per pallet:

0,20 mm

ca. 1%

ca. 50 m

2 maanden

2 m x 50 m = 100 m²

60 rollen

Isolerende constructie folie Het product vindt 

toepassing als dampscherm onder de vloer en 

als initiële isolatie van terrassen. Ook geschikt 

voor gebruik als beschermende laag voor andere 

thermische en akoestische isolatie.

EN 13984
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dak onderlaag met twee zelfklevende tapes 

• duurzame afdichting in alle weersomstandigheden

• efficiënte dakisolatie 

• bescherming tegen vocht en wind  

• energiebesparing

Voordelen:

Eurovent® SK2 is een innovatief systeem voor het verbinden van de 

overlappingen van dak membranen en gevel membranen met twee 

geïntegreerde zelfklevende tapes. De oplossing vereenvoudigt installatie 

en garandeert een goede afdichting van overlappingen. Twee aanvullende 

tapes maakt duurzame verbinding van membranen in alle 

weersomstandigheden: bij hoge luchtvochtigheid, bij sterke wind, in de regen, 

bij lage temperaturen, maar ook wanneer het oppervlak van ondertapijt erg 

vuil is. Eurovent SK2 voorkomt dat het membraan zich verplaatsen door de ster-

ke wind, beschermt de thermische isolatie tegen overmatig vocht en 

vermindert het warmteverlies veroorzaakt door koude lucht koeling van 

de thermische isolatie.

Product beschikbaar met 2 tapes

SYSTEM SK2

BASIC

CLASSIC             

MAXI                  

STRONG

SUPER                  

                   

COMFORT

STRATOS

MONO

FASSADE

WALL PROTECT                   

WALL PROTECT 3 

AKTIV ALU

AKTIV 

AKTIV 3     

                      



NOTES

notes18



notes 19

NOTES

De informatie in deze folder is gebaseerd op onze beste kennis, onderzoek en ervaring. De informatie 

is geen commerciële aanbieding volgens de wet.
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