
Voordelen
Bestand tegen druk en ponsbelasting 
Frequent beloopbaar zowel tijdens als na de uitvoering 
Uitstekende���������e�e���	�����eit                                    
�itteschild voor kunststof isolatie��o���� gietasfalt� 
�����sch�e��������ebaar
Gec�����ce�rde �����ische prestaties                                           
Bijdrage aan brandveiligheid��!����ek"Toegankelijke gebouwen$%%%� 
Verstevigd metalen daken '�����"()�                             
������ert koudebruggen
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•
•
•
•
• ���	���el met f�
��	ïsche zonnepanelen

Beschrijving
Isolatieplaten bestaande uit geëxpandeerd perliet, bindmiddelen en 
vezels, die voldoen aan de Euroklasse C- Reactie bij brandclassi-
ficatie, Fesco C heeft rechte randen en Fesco C-DO heeft aan de vier 
zijden een trapsponning van 20 mm.
Fesco C & Fesco C-DO voldoet aan de eisen volgens EN 13169. En 
wordt geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001 certificering.

Toepassingen
Thermische isolatie onder dakbedekkingssystemen  op geprofileerde 
staaldaken of houten daken.

Fesco C is geschikt voor alle soorten openbare of privé gebouwen, 
dakgebruik, interne hygrometrische omstandigheden, en onder 
mechanisch bevestigde of volledig verkleefde of geballaste 
dakdekkingssystemen.

Geschikt voor nieuwbouw en renovatie, en als toplaag voor een 
minerale wolplaat (Fesco C) of kunststof isolatie, of als onderlaag voor 
kunststof isolatiematerialen (Fesco C-DO).
Zie de relevante brochure “Toepassing”.
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3���	�e dichtheid
Gede��	��er�e warmtegeleidingscoefficiënt$ ��(

Druksterkte bij max. 1/G�vervorming�

Vervorming�o�����=/��!	�bij�=/N��na�<��	gen��f�<��	gen bij�6/N��conform��3�46/;��

Drukvastheidsklasse

Toepassing�����

Klassificatie toepassing

!untlast��p�;/���²��bij�.����vervorming

@	���	������e bij totale onderdompeling
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"�na�9=u�bij�</N��e��;/G�rv$������e�e��breedte�?�dikte 
"�blijvende vervorming bij�.5N��n	���	�����	��e bij�=/N�

Delaminatiesterkte loodrecht op oppervlak

&������eke warmtecapaciteit

@	���dampdiffusieweerstandsgetal$��
��	���e�bij brand�����k�	����

Bruto��	���sch�������ee�$�!�&
De eigenschappen van onze producten zijn onderworpen aan normale productvariaties en kunnen zonder voorafgaande mededeling veranderd worden. Neem voor actuele formatie contact op met 
uw distributeur WECAL Dak- en Isolatietechniek.

Fesco C

Fesco C-DO

FESCO C, FESCO C-DO

Kwaliteitsverklaringen beschikbaar
Classificatie verzekering:conform CC2-APSAD, DIN 18234 
Class 1 Factory Mutual
CE markering (Fesco)
Acermi Certificaat n° 03/017/091 
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