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Grundmursplade – til beskyttelse af vægge og afdækningsplader. 

 

      
 

 

Fordele: 

 

Grundmurspladen er et HauCon forsænket pladeprodukt udviklet specielt til 

beskyttelse af fundament/grundmurer og afdækningsplader. 

 

Grundmurspladen tilbyder følgende fordele indenfor disse applikationer: 

 Afholder vand fra at komme i direkte kontakt med muren. 

 Tæt forsinket afstand/spacing giver høj kompression styrke og stabilitet. 

 Ventilerer over den overflade på muren som er dækket. 

 Giver ekstra termisk isolation på muren. 

 Er utrolig holdbar, rådægte og uigennemtrængelig for råd. 

 Er hurtig og let at installere. 
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HauCon plastskive/søm 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HauCon Topliste 

 

Denne specielle topliste efterlader en 

pæn kant og fastholder den installerede 

Grundmursplade. 

Den forhindrer også fremmede materiale i 

at komme ind og forhindrer luftrum mellem 

Grundmurspladen og den underliggende mur. 

Med plastskive/søm er det hurtigt og 

nemt at installere grundmurspladen. 

Plastskive/søm for Grundmursplade 

Materiale af plastskive: HDPE 

Pakkestørrelse:   250 stk. 

Materiale på søm:  Stål 

Pakkestørrelse:   250 stk. 
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Egenskaber for Grundmursplade:  

Produkt Program IP-95/N8 

Materiale High Density Polyethylene (HDPE) 

Tykkelse (ca.) ca. 0.6 mm 

Længde 20 m 

Bredde 1 m; 1.5 m; 2 m; 2,5m 

Farve Sort 

Pakke Enheder 20 x1 = 20m2 / Palle: 480m2 

  20 x 1.5 = 30m2 / 360m2 

  

20 x 2 = 40m2 / 480m2 

20 x 2,5 = 50m2 / 600m2 

 

Palle Dimensioner 1.35 x 1.05 m 

Tilbehør Topliste 2 m 

  Stål søm (3.5x35 mm) 

  Plastskive (3.5 mm) 

Tekniske Data   

Forsænkelseshøjde ca. 8 mm 

Forsænkelsesafstand/spacing per m2 ca. 1.86 

Hulrums volume mellem forsænkelsen ca. 5,3 l/m2 

Drænings Kapacitet ca. 4.6 l/s m 

  ca. 276 l/min. m 

  ca. 16.600 l/h m 

Areal Vægt ca. 600 g/m2 

Kompression Styrke ca. 250 kN/m2 (25t/m2) 

Service Temperatur område - 40 to + 80 ºC  

Kemisk Resistens Modstandsdygtig for en bred vifte af kemikalier 

Biologiske Egenskaber Modstandsdygtig for svampe og bakterie angreb,  

  uimodtagelig for råd indtrængning 

  Råd sikker 

Fysiologiske Egenskaber Uskadelig / virkningsløst overfor drikkevand 

Brandbarhed område B2/DIN 4102 

  

HauCon Grundmursplade er modstands dygtige for et stort område af kemikalier, råd og 

upåvirkelige af jordbakterier og svampe. 

  

HauCon Grundmursplade stemmer overens med gældende DIN standarder. 

Installationer skal ske med det originale tilbehør. 
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