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PRODUKT 

 

FLEXTER TESTUDO® 4
  
is een APP - gemodificeerd membraan standaard te verkrijgen met een spunbond 

polyester. Het membraan wordt geproduceerd volgens de nieuwe Europese richtlijnen en beschikt over de nodige 
Europese goedkeuringen. 

  

AFWERKING 

 

FLEXTER TESTUDO® 4 is afgewerkt met leischilfers (4 A/F) aan de bovenzijde en is voorzien van een geprofileerde 

FLAMINA film aan de onderzijde ter verbetering van het vlamlas procedé, De inlage is geïmpregneerd met APP 
coating; de bekomen homogeniteit tussen dekmassa en impregnatiemengsel zorgt voor een zeer hoge 
delaminatieweerstand. 

FLEXTER TESTUDO® 4 kan, indien noodzakelijk en naargelang het vooropgestelde daksysteem, aan de bovenzijde 

met een geprofileerde FLAMINA film of met een talk/zand afstrooiing worden afgewerkt en dit als onderlaag of als 
afdichtinglaag onder ballastte systemen (dakterrassen, omgekeerde daksystemen,…). 
 

TOEPASSING 

 

FLEXTER TESTUDO® 4 
 
wordt gebruikt in een een- of meerlaags daksysteem als top- 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 

 

FLEXTER TESTUDO® 4 
 
wordt geplaatst volgens het vlamlas-systeem, met koudlijm, met warme bitumen of door 

middel van mechanische bevestiging. De onder- en/of bovenzijde is afgewerkt naargelang het gebruikte 
plaatsingssysteem. 
  

 

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN 

 

TYPE POLYESTER 180g SPUNBOND POLYESTER 

Dikte* mm (UEATC  2%) 4 (op lasnaad) 

Koude buig ** °C (UEATC)  -20 

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

 
850 
700 

Dimensionele stabiliteit %  (UEATC) 
- Lengte 
- Breedte 

 

 + 0,3 

 - 0,3 

Statische ponsweerstand (UEATC) L4 

Rekbaarheid % (UEATC) 
- Lengte 
- Breedte 

 
50 
50 

Inscheurweerstand  N (UEATC)  250 

 

*  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) 

                                                                                                                   

FLEXTER TESTUDO® 4 

 

Gemodificeerd afdichtingmembraan voor residentieel, 
commercieel en industrieel gebruik. 

 

                              


