BE-FOL 170 s aplikační páskou
BE – FOL 170 s aplikační páskou je kontaktní vysocedifůzní
podstřešních folie. Jedná se o třívrstvou membránu, která se
používá jako ochrana střešní konstrukce a tepelné izolace před
vniknutím sněhu, vody, vodních par a prachových nečistot,
navíc je tato folie opatřena na krajích předinstalovanou lepící
páskou, tato umožňuje rychlejší a jednodušší slepení spojů
jednotlivých pásů, kde tak odpadá složitá aplikace pásky na
spojování střešních folií.

Použití a vlastnosti
Folii je možno aplikovat na větrané i nevětrané střešní a obvodové pláště
Třívrstvá konstrukce zajišťuje dokonalé odvětrání vodních par a hydroizolaci.
Folie se skládá ze dvou ochranných a jedné funkční vrstvy, což zaručuje vynikající
technické vlastnosti.
• Předinstalovaná aplikační spojovací páska šetří čas na finální pokládku.
• UV stabilita výrobku zaručuje dostatečně dlouhou dobu na její zakrytí, maximálně ovšem
3 měsíce. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu UV zatížení, doporučujeme zakrýt
membránu co nejdříve.
• Folii je možno aplikovat jak na tepelnou izolaci, tak na bednění.
•
•
•

Technická data

Norma

Hodnota

Jednotka

Hmotnost

EN 1849-2

170

g/m2

Délka role

EN 1849-2

50

m

Šířka role

EN 1849-2

1,5

m

Reakce na oheň

EN 13501-1

E

Voděodolnost

EN 1928

W1

Pevnost v tahu

EN 12311-2

>=240

N/50mm

Odolnost v protržení

EN 12311-2

>=135

N/50mm

Průtažnost

EN 12311-2

>=55

%

Hodnota SD

EN 12114

Sd=0,02

m

Propustnost vodních par

EN 12114

>=1700

g/m2/24h

Teplotní stálost

EN 12311-1

-30 do +95

C

Montážní doporučení
•
•
•
•
•
•

Střešní folie se pokládá vždy od spodní hrany střešního pláště, rovnoběžně v pásech dle návinu role tak, že lze jednoduše materiál odvalovat.
Jednotlivé pásy se překrývají minimálně 15 centimetrů.
Přesahy je vždy nutné slepit, předinstalovanou aplikační páskou.
V případě prostupů nebo mechanického poškození je třeba použít opravnou lepící pásku, která zachovává technické vlastnosti střešního pláště.
Membránu je třeba co nejdříve zakrýt, aby nedošlo k zbytečnému
narušení UV zářením.
UPOZORNĚNÍ – Difůzní folie nikdy nenahrazuje střešní plášť a je vždy třeba postupovat tak,
aby byla co nejdříve zakryta krytinou.
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