MEDITE VENT is een hoogwaardig MDF toepasbaar als ademend buitendeel van het
binnenspouwblad in de meest voorkomende types houtskeletbouw. Door de combinatie van
een voortreffelijke dampdoorlaatbaarheid en hoge weerbestendigheid is dit de perfecte keuze
in dampopen dak- en wandconstructies.
KENMERKEN EN VOORDELEN
• Ademende plaat toepasbaar in dampopen bouwsystemen
• Zeer lage dampdiffusieweerstand ter voorkoming van
condensatie (getest door het “Fraunhofer Instituut”)
• Hoge prestaties - Categorie 1 schrankweerstand
conform EN594
• Formaldehydevrij verlijmd – draagt bij aan een
gezonder leefklimaat
• CE markering conform EN 13986
• Geproduceerd van FSC hout uit eigen bossen

1 Wandafwerking

EIGENSCHAPPEN

2 Houten lat voor creëren serviceruimte

MEDITE VENT voldoet aan de EN 622-5 MDF.RWH eisen
en is conform EN 14964 geschikt voor gebruik in dak- en
wandconstructies.
CONSTRUCTIEVE EN BOUWFYSISCHE EIGENSCHAPPEN
EIGENSCHAP
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3 Dampregulerende laag
4 Houten staander
5 Isolatie
6 MEDITE VENT ademende plaat

Typische wandopbouw
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7 Ademend membraan
8 RVS muuranker
9 Geventileerde en droge spouw
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10 Regenscherm

HOUTSKELETBOUW PLAAT
MEDITE VENT is uitermate geschikt voor gebruik in vochtige
omgevingen, meer specifiek: service klasse 2 conform
Eurocode 5 (EN 1995-1-1). De plaat is geschikt voor gebruik in
de biologische risicoklassen 1 en 2 als beschreven in EN 335-3.
De bevestigingseigenschappen van MEDITE VENT zijn getest
in combinatie met de meest gebruikte bevestigingsmiddelen.
De karakteristieke dwarsbelasting (Fv,Rk) voor
bevestigingsmiddelen beladen met een enkelvoudige
afschuiving in C16 hout worden hieronder getoond:
BEVESTIGINGSMIDDEL

Fv,Rk

2.9*50mm draadnagels

690 N

3.1*50mm draadnagels

778 N

2.7*50mm schroefspijkers

641 N

De zijdelingse dwarsbelasting van bevestigingsmiddelen kan
worden gebruikt in het berekenen van schrankweerstand
conform EN 1995-1-1. De resultaten worden getoetst met
schranktesten conform EN 594: 2011.
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INSTALLATIE
Bij installatie van MEDITE VENT dient u een 3mm brede
dilatatievoeg aan te houden om de werking door
veranderingen in het vochtgehalte op te vangen.

Het is aan te bevelen een condensatierisico analyse of
een geavanceerde hygrothermische beoordeling van
samengestelde wandsystemen uit te voeren om u ervan
te verzekeren dat uw constructie niet het risico loopt
op vochtschade in de gebruiksfase van het gebouw.
Gedetailleerde aanbevelingen voor het controleren van
condensatie worden gegeven in EN ISO 13788 waarbij gebruik
wordt gemaakt van de Glaser methode als calculatiemodel.
Meer geavanceerde hygrothermische simulaties zoals
beschreven in EN15026 worden echter aanbevolen.

BESCHIKBAARHEID
Het is belangrijk dat deze voeg tijdens de bouw vrij blijft
12.5 x 1197 x 2397mm (overige afmetingen op aanvraag).
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correct use of SmartPly products; it is essential that
these recommendations are strictly followed. The
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