
Permo® forte / Permo® forte SK  2

Hengittävä, erittäin vahva ja kestävä aluskate

Tuuli- ja ilmatiiveys
hengittävät aluskatteet

Permo®  forte on hengittävä, erittäin vahva ja kestävä 4-kerroksinen, vahvi-
keruudukolla varustettu aluskate, joka asennetaan erilliseksi kerrokseksi 
katemateriaalin ja alusrakenteen väliin. Tuote on CE-hyväksytty eristämät-
tömille ja lämpöeristetyille katoille ja soveltuu kaikenlaisiin harjakattoihin 
sekä täyttää kovimmatkin laatuvaatimukset (UDB-A/ZVDH USB-A). Asennus 
suunnittelijan ja valmistajan ohjeen mukaan.

Ominaisuudet ja hyödyt

•	 venymätön hengittävä aluskate 
•	 vahvikeruudukko
•	 CE-hyväksytty eristämättömille ja lämpöeristetyille katoille 
•	 korkea repäisylujuus 375 N
•	 UV-kestävyys 4 kk
•	 kaksoiskosteussuojattu
•	 hengittävä, mutta vesitiivis (antaa kattorakenteen hengittää)
•	 Kiinteälle alustalle tai vapaasti asennettuna
•	 minimoi ilmavuodot tiiviissaumaisissa kateratkaisuissa
•	 SK-versiossa liimanauha

Käyttöalueet

Soveltuu eristämättömille ja lämpöeristetyille katoille. Soveltuu esim. liuske-
kivi-, konesauma-, kuitusementti- ja aaltokatteiden alle.

Materiaali

•	 Vahva, laminoitu 4-kerrosrakenne
•	 Ulkokerrokset: polypropyleeni, sisäkerros: mikrohuokoinen polyety-

leenikalvo ja vahvikeverkko

Pakkauskoko

rulla   50 x 1,5 m (75 m²) 
lava   20 rullaa

Tuotekoodit

Permo® forte  KU 0044-04  
Permo® forte SK2  KU 0044-11

TEKNISET OMINAISUUDET
Paino EN 1849-2 175 g/m²

Paksuus DIN EN 1849-2 n. 0,95 mm

Vesihöyryn läpäisy EN 12572 (Sd-arvo) 0,03 m

Palotekninen luokitus EN-13501-1, EN 11925-2 E

Vesipatsas EN 20811 > 3000 mm

Vesitiiveys EN 1928 W1 

Ilmanläpäisevyys < 0,1 m3/ m² h 50 Pa

Vetolujuus pituus-/poikkisuunta EN 12311-1 460 N/50 mm 400 N/50 mm

Repäisylujuus (naulan varsi), pituus-/poikkisuunta EN 12310-1 350 N  375 N

Sulamispiste > 200 °C

Lämpötilan kestävyys -40°C - +80°C

UV-kestävyys1 4 kk (1 Keski-Euroopan tavanomainen sää)
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SK²:n kaksi vastakkaista, omalla repäisynauhalla varustettua reunaliimapin-
taa varmistavat vesi- ja ilmatiiviin sauman sekä minimoivat lämpöhukkaa.  

Maahantuonti ja jälleenmyynti:
Scancerco Oy
Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
puh. 09 7743 270
www.scancerco.fi12
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