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MORGOFOL

Professionals in folie

Verwerkingsvoorschriften 



Algemeen:
-  MorgoFol 125WG gewapende, microgeperforeerde  
 polyetheen folie, welke verwerkt kan worden in  
 wandconstructies.
- De folie dient ALTIJD vrij van de ondergrond verwerkt te  
 worden
- De rollen kunnen (tegen vergoeding) op maat worden  
 gesneden door Morgo Folietechniek.
- Rollen liggend, beschermd tegen weersinvloeden, opslaan.
- Bij twijfel altijd contact opnemen met  Morgo Folietechniek.

Voorbereiding:
- Materiaal: MorgoAirseal tape
- Bevestigingsmiddelen: RVS of gegalvaniseerde nieten
-  Gereedschap: Nietapparaat, stanleymes, aandrukrol.

Verwerking:
-  Voldoende overlap  (150mm) aanhouden om een goede  
 afdichting van de folies onderling te garanderen.
- Indien geniet of genageld, altijd RVS of gegalvaniseerde  
 nieten of nagels gebruiken. Hart op hart 250mm voor de  
 nieten is voldoende. Nieten van de folie op dusdanige plaats  
 dat ze deels worden afgedekt middels de overlapping.
- Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen op de folie en  
 de folie schoonhouden.
- Losse foliedelen op de hoeken of overlappen DIRECT  
	 fixeren	en	NOOIT los laten hangen.
- De MorgoFol folie NOOIT scherp vouwen.

Tape met MorgoAirseal Tape:
- De verwerkingstemperatuur voor MorgoAirseal Tape is  
	 minimaal	5°C	en	maximaal	40°C.	Dit	geldt	ook	voor	de	te	 
 tapen materialen.
- MorgoFol folie dient schoon, droog en stofvrij bij het tapen.
- Voor een goede hechting is een minimale opleg van 25mm  
 vereist.

- Na het aanbrengen van de tape narollen met Morgo  
 Aandrukroller om luchtkamers te voorkomen en lijm te  
 activeren.
- Bij aansluiting naar metselwerk, metaal, onbewerkt hout of  
 sterk zuigende ondergronden altijd primeren met  
 MorgoPrimer Spray.
- MorgoAirseal tape gebruiken bij bijvoorbeeld aansluitingen  
 folie in negge, bij aansluitingen kozijnen enz.

Prefab Elementenindustrie:
-	 Bij	 aflevering	 en	 plaatsing,	 de	 aannemer	 wijzen	 op	 de	 
	 overlappen.	Deze	dient	men	bij	plaatsing	direct	te	fixeren.

- Zorg er voor dat een verwerkingsvoorschrift naar de  

 opdrachtgever en uitvoerder gaat.    

Overig:
- Reparaties alleen uitvoeren met MorgoAirseal tape.
-  Bij doorvoeringen door de folie i.v.m. waterdichtheid altijd  
 MorgoManchetten gebruiken.
- Verlijmingen van andere materialen op de folie in overleg  
 met de fabrikant. Bij afwijkende verwerking altijd contact  
 opnemen met de leverancier. 
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Buitenzijde folie


