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PRODUKT 

SELFTENE® P3
  
is een gemodificeerd membraan standaard te verkrijgen met een niet geweven polyester inlage 

gestabiliseerd met glasvliesdraden (composiet polyester). Het membraan heeft een hoge mechanische weerstand en 
dimensionele stabiliteit. De onderzijde heeft een speciale zelfklevende elastomeer coating bestaande uit een mix van 
geselecteerd Venezolaanse bitumen, radiaal en lineair elastomeer-thermoplastische polymeren en zelfklevende harsen. 
Door het aandrukken van het membraan verkrijgt men een perfecte hechting tussen membraan en ondergrond zonder 
gebruik te maken van eenders welke warmtebron of lijm. Het membraan wordt geproduceerd volgens de nieuwe 
Europese richtlijnen waaronder EN 13707. 
  

AFWERKING 

SELFTENE® P3 is afgewerkt met een polypropyleen film aan de bovenzijde met een zelfklevende lasnaad 

afgeschermd door een verwijderbare gesiliconiseerde folie. De inlage is geïmpregneerd met SBS coating om zo een 
uitstekende homogeniteit tussen dekmassa en impregnatiemengsel te bekomen met een zeer hoge 
delaminatieweerstand als gevolg. De onderzijde is volledig zelfklevend en eveneens afgeschermd door een 
verwijderbare gesiliconiseerde folie over de volledige breedte van de rol. 

 

TOEPASSING 

SELFTENE® P3 
 
wordt gebruikt in een meerlaags daksysteem als dampscherm of onderlaag en is dankzij de 

uitzonderlijke eigenschappen bijzonder geschikt voor het waterdicht maken van al dan niet geïsoleerde ondergronden 
van residentiële, commerciële en industriële gebouwen die onder hoge belasting kunnen komen te staan 
(spanstructuren, steeldeck, e.d.). 
 

PLAATSING 

SELFTENE® P3 
 
kan geplaatst worden op metalen of houten ondergronden, polystyreen- , geextrudeerd polystyreen - 

en polyurethaan isolatie. Bij poreuze ondergronden (bvb beton), oude bitumineuze membranen of oude houten 
bebordingen dient men alvorens te starten met de plaatsing, de ondergrond primeren (verbruik circa 250g/m²).  
Bij plaatsing van het membraan op een helling > 15% dient men bijkomende mechanische bevestigers te voorzien. 
Het membraan SELFTENE P3 wordt ontrold, uitgelijnd en opnieuw opgerold tot circa 2/3 van de rollengte. Men snijdt 
met zekere voorzichtigheid de gesiliconiseerde folie door, waarmee de zelfklevende onderzijde afgeschermd is, en men 
ontrold het membraan. Tegelijkertijd trekt men bij plaatsing langs de zijde van het membraan de gesiliconiseerde folie 
weg,  er zorg voor dragend dat het membraan perfect uitgelijnd blijft en strak wordt aangebracht. De langse overlapping 
is zelfklevend na het verwijderen van de gesiliconiseerde folie en bedraagt  circa 8 cm, de dwarse overlapping circa 12 
cm.  

 

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN 

 

TYPE INLAGE COMPOSIET PY 

Gewicht kg (EN 1849-1) 3 

Koude buig ** °C (UEATC)  -25 

Trekweerstand *** N/5cm (UEATC) 
- Lengte 
- Breedte 

 
450 
400 

Statische ponsweerstand (UEATC) 10 kg 

Rekbaarheid % (UEATC) 
- Lengte 
- Breedte 

 
35 
40 

 

*  tolerantie volgens UEATC norm 1984 
**  koude buig bij gemineraliseerde membranen wordt gemeten op hun ondervlak 
*** tolerantie volgens de UEATC Richtlijn van januari 1984 voor polymeer bitumineuze membranen (UEAtc) 

                                                                                                                    

SELFTENE® P3 

 

Zelfklevend gemodificeerd afdichtingmembraan voor 

residentieel, commercieel en industrieel gebruik. 


