
Part of BMI Group

Leverandør af den indre ro 

ICOPAL® Membraner



2

ICOPAL® Membraner 

Icopal membraner beskytter og tætner 
effektivt mod fugt, gas, kemikalier og anden 
forurening.

Icopal tilbyder et bredt program af mem
branløsninger til:

• Beskyttelse af konstruktioner ved 
især anlægsarbejder som f.eks. broer, 
tunneler og jernbanekonstruktioner.

• Grundvandsbeskyttelse  ved losse
pladser.

• Miljøbeskyttelse ved tankanlæg, kemisk 
industri mv.

• Beskyttelse af bygninger på 
kemikalieforurenet jord.

• Tætning af gødningstanke.
• Tætning ved vandreservoirer, kunstige 

søer og pyntevandsanlæg.
• Radonbeskyttelse af boliger.
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ICOPAL® Membraner

Sortimentet omfatter 
• R.A.C. Membraner til beskyttelse mod 

gas og kemikalieforurening 
• R.M.B. 400 Radon spærrer
• ICOPAL Blackline Geomembraner 

Disse produkter er alle opbygget af uv
bestandigt LDPE. 

Produkterne leveres i forskellige tykkelser 
og dimensioner.  

LDPE’s gode egenskaber giver bløde og 
formbare produkter, der er lette at installere 
ved såvel lave temperaturer som på svært 
fremkommelige steder.

Endvidere
• Systemgodkendte, bitumenbaserede 

produkter til membran og fugtisolering 
af beton på broer, parkeringsdæk, tun
neler mv.

Sortiment
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Blackline Geomembraner fås i 4 forskellige 
tykkelser fra 0,5 til 1,5 mm. 

Standard rulledimensioner er 4 x 25, men 
Blackline geomembraner kan også leveres i 
forsvejsede sektioner op til 20 x 25 m.

De forsvejsede sektioner er grundlaget for 
en hurtig og effektiv udlægning.

Udlægningen anbefales udført af montører, 
som har erfaring med svejsning og håndte
ring af LDPEmembraner.

Der stilles store krav til sammensvejsning 
af geomembraner. Icopal Danmark a/s har 
udviklet en svejsemetode, der sikrer en  
100 % tæt svejsesøm.

Det unikke liningsystem gør det muligt at 
opnå installationshastigheder på op til 5000 
m2 geomembran pr. dag. 

85 % af svejsningerne udføres på fabrik 
under kontrollerede forhold. Herefter reste
rer kun 15 % af svejsningen at blive udført 
på stedet.

Når Blackline geomembranen er færdig
monteret, udlægges et lag beskyttelsesgrus 
(maks. stenstørrelse afhængig af valgte 
membrantykkelse).

Beskyttelseslaget under geomembranen 
skal komprimeres til 95 standard proctor.
Icopal leverer også forskellige typer af tilbe
hør.

Blackline geomembraner har et bredt 
anvendelsesområde og har indtil videre 
været anvendt til bundsikring af losseplad
ser, spildevandsbassiner, slambassiner, 
regnvandsbassiner, søanlæg m.m.

ICOPAL Blackline® TFS Geomembran

• Fleksibel membran – også ved lave  
temperaturer.

• Ingen risiko for trykrevner – opbygget  
af flere lag.

• Håndteringsvenlige rulle dimensioner.
• Nem at installere  – god svejsbarhed.
• Stor uvstabilitet – lang levetid.
• Høj brudforlængelse og flyde

spænding  – stor elasticitet.
• God kemikalieresistens.
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ICOPAL® Membraner

Datablad for Blackline TFS Geomembraner

Tekniske data Enhed Værdi
Blackline 500 750 1000 1500

Materiale Low Density Polyethylene (LDPE)

Vægt g/m2 465 700 925 1400

Tykkelse mm 0,5 0,75 1,0 1,5

Trækstyrke N/50 mm > 450 > 650 > 750 > 1100

Brudforlængelse % > 500

Modstandsevne over for statisk last N 200

Impact mm 350

Diffusionsmodstand, Z GPasm2/kg > 600 > 1000

Radonmodstand, Z s/m 1,4. 108

Perforationsmodstand N 180 270

UVresistens Min. 10 år i direkte sollys

CEmærket EN 13967

Bredde m 4,0

Længde m 25,0
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Icopal R.A.C. Gasmembran er specielt udvik
let til anvendelse ved byggeopgaver, hvor 
jord og undergrund er kemikalieforurenet, 
eller hvor methangasser og radonstråling 
kræver en sikkerhedsmembran.

Produktet har gode kuldeegenskaber, 
stor robusthed og meget høj diffusions
modstand. R.A.C. Membranen kan også 
anvendes, når der må forventes trafik på 
membranen.

Icopal R.A.C. Gasmembraner er resistente 
over for de fleste forekommende kemikalier.

Afprøvet på Teknologisk Institut for 
følgende: 
Methandiffusion og diffusion af opløsnings
midlerne toluen, xylen, acetone, ethanol, 
chloroform, trichlorethylen og benzen.

ICOPAL® R.A.C. Gasmembran

Tekniske data Enhed R.A.C. værdi

Armering mm PETnet
12 x 12

1600 dtex

Vægt g/m2 800

Tykkelse mm 0,8

Methangastransmission cm3/h/m2atm <0,005

Vanddampdiffusionsmodstand, Z GPasm2/kg > 8000

Trækstyrke N/50 mm > 800 

Farve Grå

Bredde m 2,0

Længde m 25,0

0,4 mm armeret geomembran

12 mikron aluminiumsfolie

0,4 mm polyethylenfilm

R.A.C.Opbygning

• Netforstærket – meget stor styrke.
• Armeret med kraftig alufolie  sikker 

gasbarriere.
• Kraftig og robust membran.
• Ingen risiko for revner/sprækker – 

opbygget af mange lag.
• Stor kemikalieresistens.

• CEmærket efter EN 13967
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ICOPAL® Membraner

ICOPAL® R.M.B. 400 Membran/radonspærre

Tekniske data Enhed R.A.C. værdi

Tykkelse mm 0,4

Vægt g/m2 400

Armering mm PETnet 9 x 12  1670 dtex

Trækstyrke N/50 mm > 550

Vanddampdiffusionsmodstand, Z GPasm2/kg 1000

Brudforlængelse % 12

Radonmodstand s/m > 0,5 . 108 

• Stor tæthed over for Radon  testet 
af NBI.

• Netforstærket – meget stor styrke.
• Fleksibel membran  også ved lave 

temperaturer.
• Ingen risiko for revner/sprækker – 

opbygget af flere lag.

• CEmærket efter EN 13967

Se også SBI Anvisning 232 og 233.

Icopal R.M.B. 400 Radonspærrer er fremstill
let af tre lag polyethylen omkring et stærkt 
armeret multifibernet.

Radon er en radioaktiv gasart, der er kræft
fremkaldende. For at beskytte mod radon 
skal bygningskonstruktioner ifølge Byg
ningsreglementet udføres lufttætte mod 
undergrunden. R.M.B. 400 udlægges løst 
med overlæg på min. 100 mm, og overlæg 
klæbes med Icopal Radon Multi Tape.

R.M.B. 400 kan også anvendes som fugt
spærre. 

Produktet leveres i dimensionen  
2,0 x 25,0 m.
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Underlaget
Hvis underlaget er ujævnt eller indeholder 
sten eller rødder, lægger man først et 1020 
cm lag af stenfrit sand og alternativt en 
kraftig Geotextildug.

Øverste lag
Hvis man skal køre på membranen, bør den 
først dækkes med 30 cm grus.
Laget nærmest membranen skal være  
sand, korn 04 mm. 

Er der ikke færdsel på membranen, skal de 
dele, der udsættes for direkte sollys, beskyt
tes med sand eller jord.

Udrulning
Forsvejsede membransektioner vejer ofte 
over 300 kg og kan være svære at håndtere. 
De leveres derfor fra fabrikken med indlagt 
udlægningstov, som er fæstnet, så rullen 
kan hives ud med hjælp fra en gummiged 
eller lign.

Placer pakken i den ene ende på den 
korte side af udlægningspladsen med den 
påklistrede pil i udrulningsretningen. Fjern 
emballagen, og fastgør træktovet til gum
migeden. Bak maskinen med en konstant, 
langsom hastighed. Føreren skal hele tiden 
kontrollere udrulningen. Pakken ligger nu 
som en harmonika. 

Udpakning
Fordel arbejdsstyrken jævnt langs den frie 
kant. Fastgør midlertidigt den kant, som 
skal ligge tilbage, med nogle sandsække 
eller lign., så vinden ikke kan rive fat i mem
branen. Hvis det blæser i forbindelse med 
udlægningen, skal membranen holdes lavt 
for at undgå, at vinden griber fat. Hvis det 
er vindstille kan det pga. friktionen være 
svært at hive. Det er dog lettere, hvis alle 
på samme tid flytter hænderne op og ned. 
På den måde pumper man luft ind under 
membranen.

Fastgørelse af kanter
Kanterne kan fastgøres ved at nedgrave 
dem i en rende eller overdække dem med 
sand eller jord. Membranen må ikke fast
gøres endeligt, før den er på plads. Der skal 
være mulighed for justering under udlæg
ningen. Af samme grund må membranen 
ikke strækkes. Hvis den er udlagt i sol
varme, vil den krympe, når temperaturen 
falder. Længdeudvidelsen er 
0,19 mm/m/0C.

Trafik på en ubeskyttet membran
Kør aldrig på membranen, før den er beskyt
tet med sand. Anvend gummisåler ved 
gang.

Udlægning af grus
Anvend gummiged, men kør ikke på mem
branen, før der er udlagt 30 cm grus over 
det hele. Sandet tippes på membranen og 
fordeles med en skovl.

Sandet må ikke køres ud med maskine, 
da forskellen i friktion mellem membra
nens over og underside kan indebære, at 
membranen slides i stykker. For at undgå 
sporkørsel, når gruset transporteres ud, skal 
køremønstret varieres.

Første deponering
Det første lag skal altid bestå af bløde dele, 
således at membranen ikke skades under 
komprimeringen.

Praktiske forhold ved udlægning af Icopal geomembran

Fastgøring ved afløbsbrønd
Blackline Geomembran

Fiberliste med expanderbolt 4 x 40 mm

Butyl spartelmasse eller lign.

Fugemasse

Fastgørelse på betonkonstruktion

Membran

Rustfri ekspander-
bolt, 250 mm

Fiberliste 4 x 40 mm

Fugemasse
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ICOPAL® Membraner

Tværsnit af skrænt
med afløbsrør

Afløbsrør graves ud og 
skæres over.

1/2 rørgennemføring 
med samleplade 
påmonteres røret. 
Fyld ud med jord bag 
pladen.

Læg membranen ud og 
skær hul til bolte og rør.

Monter anden rørh-
alvdel med samleplade.

Montering af rørgennemføring

Ø 40 cm

Betonfundament

Evt. Butyl spartelmasse 
eller lign.

Fiberliste 40 x 4 mm

Rustfri skrue

Blackline på beton

Gennemføringer

Membran

Icopal Blackline

Bære- og evt. slidlag af grus i 
tilstrækkelig tykkelse for at sikre 
et kørestabilt underlag.

Icopal Blackline 10 cm stenfrit sand

Geotextildug

Icopal Blackline

Låserende fyldes med 
ler og komprimeres

Øverste låserende fyldes først, derefter fyldes 
den nederste låserende og komprimeres

Geotextildug

Tværsnit ved etablering af deponering

30 cm stenfrit sand

Låserende

270 mm

21
0 

m
m

400 m
m

Ø 110 mm

Hældning som skræ
nt

Ø 13,5 mm

14 stk. bolt M 12 mm
Samleplade
Neopren 3 mm
Samleplade
14 stk. bolte
L=50 mm
M 12 mm
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Denne liste er udfærdiget iht. Nestle Che
micals specifikationer for NCPE 6430. For 
membraner baseret på polyethylener er 
resistensen over for kemiske stoffer meget 
afhængig af koncentrationen af de kemi
ske stoffer. Polyethylen kan meget vel få 
betegnelsen “ikke tilfredsstillende” over for 
et kemikalie i en 100 % koncentration, mens 
kemikaliet i en lavere koncentration ikke vil 
svække geomembranen.

Praktiske forhold ved udlægning af Icopal Geomembraner

Resistenslisten er opbygget med  
3 kategorier:

S = Satisfactory (tilfredsstillende) 
L = Limited (begrænset) 
NS = Not Satisfactory (produkt  
  nedbrydes)

Kemisk resistens af Blackline TFS,  
som ikke er udsat for mekaniske påvirk
ninger, over for forskellige væsker ved  
20 og 60 0C.

Sat.sol = Mættet vandig opløsning 
Sol. = Vandig opløsning i  
  koncentration over 10 %
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ICOPAL® Membraner



Icopal Danmark ApS
Lyskær 5
2730 Herlev
Tlf: 44 88 55 00
tag.dk@icopal.com
icopal.dk

Part of BMI Group
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