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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

WÜTOP DU 300 er en meget diffusionsåben og 
vindtæt facademembran.

Materiale: Komposit med 3 lag fremstillet af PP-
fleece og mikroporøs PP-membran
Kan bruges til basisanvendelser og som en facade-
membran
Omkostningseffektiv og hurtig at lægge takket være 
en membranbredde på op til 3 meter. Dette gør den 
særligt egnet til præfabrikeret byggeri, træramme-
konstruktion, modulopbygget konstruktion osv.
• Giver fuld beskyttelse mod kondens, når den bruges 

sammen med en dampbremse, der installeres i rummets 
indre med en sd-værdi på ≥ 2 m

Montageanvisning
Monteres med den grå/mørke side ud og hæftes med en 
hæftehammer eller håndhæftepistol. Minimum overlap-
ning er 10-15 cm svarende til markeingsstriben på folien. 
Det anbefales, at yderkanter, såsom top- og bundrem samt 
ved hjørnestolper, tætnes med egnet klæbebånd evt. butyl-
bånd for at forhindre vind i at trække i isolering og derved 
nedsætte isoleringsevnen.

Ved samtidig brug af WÜTOP DB2-dampbremse på 
væggens underside opnås sikkerhed for en vedvarende tør 
konstruktion, hvor evt. byggefugt vil have fri mulighed for at 
passere ud. 
For at sikre fuld funktionsdygtighed af produktet, skal der 
monteres afstandsliste på min. 20 mm tykkelse ved monte-
ring af facadebeklædning.

WÜTOP® DU 300 facademembran

Belægningsvægt pr. m2 130 g
Rullelængde 50 m

Materiale Polypropylenfleece/polypropylen mikro-
porøs membran

Modstandsdygtighed over 
for ultraviolet lys 8 uger

Min./maks. temperaturmod-
stand -40 til 80 °C

Farve Grå

Brandklasse/betingelser E / i overensstemmelse med DIN 
EN 13501-1

Sd-værdi/betingelser 0,05 m / i overensstemmelse med DIN 
EN 12572 C

Bestandighed mod vandind-
trængning W1

Modstand mod revnedan-
nelse (langsgående) 180 N

Modstand mod revnedan-
nelse (tværgående) 230 N



CL
01

_1
00

10
30

80
7, 

Re
v: 

0.
28

3,
 S

ta
te

: 0
5.

 0
1.

 2
02

3

Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Rullebredde Område Art.nr. Stk. pr. 
pk. 

1,5 m 75 m2 0681 001 017 75
3 m 150 m2 0681 001 007 150

Langsgående trækstyrke-
kraft pr. 50 mm 270 N

Tværgående trækstyrke 
pr. 50 mm 225 N

Bemærk

Ikke egnet til skifertage!

Bevis for ydeevne

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.


