
 
  

 

 

 

 

 

Strotex   

 

 

Waterdichte, dampdoorlatend dak membraan 

 

Algemeen 

Strotex is specifiek ontworpen om overdracht van vocht vanuit de onderconstructie mogelijk te 

maken.  Hierdoor wordt het risico van condensatie in de constructie tot een minimum beperkt. 

Tijdens de open bouwfase biedt de folie tevens een tijdelijke bescherming tegen regen, wind, 

sneeuw en stof. Het is duurzaam flexibel en lichtgewicht, waardoor een eenvoudige verwerking 

mogelijk wordt gemaakt. Gerbri Plastics levert de Strotex in drie verschillende uitvoeringen zodat wij 

altijd een passende oplossing kunnen bieden. 

 

Toepassingen 

Strotex wordt als een waterdichte, extreem dampdoorlatende 

laag aan de buitenzijde (koude zijde) van de gevel- en 

dakconstructies aangebracht. De folie is geheel waterdicht en 

kan hierdoor direct op harde ondergronden worden toegepast, 

zonder dat er een capillaire werking tussen de Strotex en het 

dakbeschot ontstaat.      

        
         

Voordelen    

- Hoge dampdoorlatendheid (≥1700 g/m2  /24 h) dankzij de manier 
waarop het membraan het vocht absorbeert en afvoert. 

- Volledig waterdicht, beschermt warmte-isolatie tegen regen of 
sneeuw van buitenaf. 

- Kan ook toegepast worden als windisolatie. 
- Is voorzien van UV en IR-stabilisatoren die veroudering tegengaan die 

veroorzaakt worden door diverse weersomstandigheden. 
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren met mogelijkheid tot 

reclameopdruk. 
 

 

Verwerkingsvoorschriften 
 
Onze technische adviseurs adviseren architecten, adviesbureaus en bouwbedrijven met name in de 
detail en speciale oplossingen. Voor algemene verwerking verwijzen wij naar de BRL 4708.  
 



 
  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Technische gegevens         

Onderwerp Strotex 115 Basic 135 V 150 Medium 

          

Waterdampdoorlatendheid Waterdampdifussieweerstand Sd (m) 
0,02 (+0,03; -
0,01) 

0,02 (+0,03; -
0,01) 

0,02 (+0,03; -
0,01) 

          

Waterwerendheid Klasse W1 W1 W1 

          

Treksterkte / rek bij breuk Treksterkte (N/50 mm) 
     *lengte 190 (+50;-50) 230 (+60;-60) 230 (+35;-35) 

 
*breedte 100 (+30;-30) 120(+30;-30) 130 (+20;-20) 

          

 
Rek bij breuk (%) 

     *lengte 80 (+40;-40) 80 (+30;-30) 90 (+15;-15) 

 
*breedte 150 (+50;-50) 130 (+50;-50) 130 (+30;-30) 

          

Scheursterkte lengte (N) 130 (+50;-50) 140 (+45;-45) 160 (+25;-25) 

  breedte (N) 130 (+50;-50) 190 (+65;-65) 160 (+25;-25) 

     Weerstand tegen versnelde veroudering Na versnelde veroudering       

 
*treksterkte lengte (N/50 mm) 135 (+35;-35) 160 (+40;-40) 160 (+25;-25) 

  *treksterkte breedte (N/50 mm) 70 (+20;-20) 85 (+20;-20) 90 (+15;-15) 

 
*rek bij breuk lengte (%) 60 (+20;-20) 55 (+20;-20) 60 (+10;-10) 

  *rek bij breuk breedte (%) 100 (+35;-35) 90 (+35;-35) 90 (+20;-20) 

 
*waterwerendheidsklasse W1 W1 W1 

          

 

Certificaten en keurmerken 

 




