ISOVER Tetőfólia
Páraáteresztő tetőfólia 115

TERMÉK JELLEMZŐK:
Magas minőségű páraáteresztő fólia,
Sd ≤ 0,015m, felület tömege 115 g/m2.

Besorolás:
Szabvány: EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010

Az ISOVER tetőfólia megakadályozza az eső és a
porhó bejutását a szigetelésbe és a
tetőszerkezetbe, valamint biztosítja a
tetőszerkezet külső oldali szélzárását. A fólia
magas páraáteresztő képességének
köszönhetően a pára diffúzió útján könnyen
távozik a szerkezetből.
Az ISOVER tetőfólia alkalmazása azon tetők
esetében javasolt, ahol a tető lejtése:
≥ 20° (≥ 36%).
Az alacsony Sd érték miatt a szigetelőanyag
közvetlenül érintkezhet a fóliával.

MŰSZAKI ADATOK
Tulajdonság

Teljesítmény

Anyaga

Szabvány

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

3 rétegű polipropilén

Az ISOVER tetőfólia felhasználható:
■ magastetők cserépfedés alatti víz és porhó
elleni védelmére
■ padlásfödémen elhelyezett szigetelőanyag
feletti páraáteresztő, légzáró rétegeként
■ faházak (készházak) külső falainak légzáró,
páraáteresztő rétegeként
■ átszellőztetett homlokzatokon

115 (+/-20) [g/m2]

Felület tömeg
Tűzvédelmi osztály

E-d2

Vízáteresztéssel szembeni ellenállás

W1

Páraáteresztés
Sd érték azaz egyenértékű diffúziós légréteg
vastagság

0,015(+0,03/-0,01) [m]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Nyújtással szembeni ellenállás
-hosszirány:

230 (+60/-80) [N/50 mm]

-keresztirány:

150 (+60/-80) [N/50 mm]

EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010

Nyúlás
-hosszirány:

90 (+/-50) [%]

-keresztirány:

110 (+/-50) [%]

A tető lejtésétől függően az átlapolásoknak 10-20
cm-nek kell lenni (20 cm: 37-44,5%; 15 cm: 4570%; 10 cm: több, mint 70%).

Szakítóerő
-hosszirány:

120 (+/-50) [N]

-keresztirány:

160 (+/-60) [N]

Beépítéskor a fólia feliratos fele nézzen kifelé.
Enyhén meg kell feszíteni és az ellenléccel
lefogatni. Amennyiben szükséges, a fóliát
szeggel, vagy kapcsokkal rögzítsük közvetlenül a
szarufához, ügyelve, hogy a rögzítési pontokat az
ellenléc lefedje. A fóliát az eresztől indulva
vízszintesen fektessük le, majd átlapolással
haladjunk felfelé.

A fóliát függőlegesen az ereszre merőlegesen is
fektethetjük, ebben az esetben az átlapolásokat
speciális öntapadó ragasztószalaggal össze kell
ragasztani.

MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS
Termék

Méretek
[mm]

m2 / csomag

ISOVER páraáteresztő tetőfólia 115

50 000 / 1 600

80,00

Forgalmazó:
SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 Hrsz.
Tel.: +36-37-528-321
Fax: +36-37-528-322, +36-37-999-636
E-mail: isover@isover.hu
Internet: www.isover.hu

Az információ a közzététel napjától érvényes. A gyártó fenntartja a műszaki adatok változtatásának jogát.
Kiadás dátuma: 2020 / 03

