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Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en 
ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-
aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze 
beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om 
altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht 
voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.
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Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com

Technische gegevens
Materiaal Niet-geweven polypropyleen vlies
Weerstand tegen druk (water) ≥ 1,5 bar (DIN EN 1928 B)
Gewicht 307 g/m² ± 25 g/m²
Maximale rek in lengte (DIN EE ISO 527-3) 70 %
Maximale rek in breedte (DIN EE ISO 527-3) 90 %
Scheursterkte in lengte (DIN EN ISO 12310-2) 65 N
Scheursterkte in breedte (DIN EN ISO 12310-2) 120 N
Maximale trekkracht in lengte (DIN EE ISO 527-3) 325 N/50mm
Maximale trekkracht in breedte (DIN EE ISO 527-
3)

160 N/50mm

Dikte 0,50 mm ± 0,10mm
* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. ** De 
informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

Productomschrijving
Soudafoil ME is een 3-lagig -, waterdicht vlies 
ontwikkeld om als water-barrière gebruikt te 
worden binnenin muren of onder tegels.

Eigenschappen
 3-laags: PP-PE-PP
 Bestand tegen Alkalisch en zout water
 Dun, flexibel en elastisch
 Sterk, kan spanning opnemen
 Niet geschikt voor permanente 

waterbelasting
 Handige markeringen aanwezig op het 

vlies

Toepassingen
 Scherm op natte baksteen, om te 

vermijden dat vocht en zouten nog naar 
binnen treden door opstijgend vocht.

 Waterkeringsmembraan in badkamer, 
inloopdouche en keuken.

 Licht hellende terrassen

Leveringsvorm
Kleur: wit

Ondergronden
Soorten: alle gebruikelijke bouwondergronden
Toestand: draagvast, schoon, droog of licht 
vochtig, stof- en vetvrij.
Voorbehandeling: Geen voorbehandeling 
vereist.

Verwerking
Aanbrengmethode: Opstijgend vocht: 
Allereerst pleisterwerk wegkappen. De muur 
controleren op zouten en Soudablock Saltex 
gebruiken om aanwezige zouten te stoppen. 
Soudaclear Injectogel injecteren in de nodige 
muren om opstigend vocht te stoppen. De 
muur insmeren met Soudabond MT en 
Soudafoil ME daarin kleven. Zorg dat er geen 
lucht achterblijft tussen het membraan en de 
lijm. Nadien verder afwerken met b.v. pleister. 
Inloopdouche: Door middel van Soudabond 
MT tegen de ondergrond kleven. Zorg dat de 
panden overlappen voor 5 cm. De overlapping 
bedekken dmv een Soudatape ST die met 
Soudabond MT (eventueel Soudagum LM) 
wordt vastgekleefd. Gebruik Soudatape IC-OC 
in hoeken en overgangen van muur naar vloer 
of muur naar muur en Soudatape PD rond 
buizen en doorvoeren. Daarna kunnen b.v. 
tegels gekleefd worden door gebruik te maken 
van Soudabond MT om allerhande tegels 
hierop te verkleven.
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Veiligheidsaanbevelingen
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht 
nemen. Raadpleeg de verpakking en 
veiligheidsfiche voor meer informatie.


