
OPIS PRODUKTU 
Folia paroizolacyjna wykonana z dwóch warstw folii 

polietylenowej, zbrojona siatką polipropylenową oraz 

metalizowana warstwą aluminium. Dzięki warstwie metalizy 

odbija energię cieplną, wzmacniając efekt izolacyjności. 

Zbrojenie siatką polipropylenową zapewnia wysoką 

odporność na rozrywanie, zapobiegając uszkodzeniom 

mechanicznym. 

 

ZASTOSOWANIE 
Jako zabezpieczenie konstrukcji dachu i warstwy izolacji 

termicznej przed napływem pary wodnej z pomieszczeń. 

Karta techniczna produktu 

Secco ALU 110 i ALU 180 

SKŁADOWANIE 
Magazynować w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowa-

niach, w  pomieszczeniach  krytych,  z  dala  od  źródeł  ognia 

i nasłonecznienia. Zalecany okres przechowywania: 1 rok. 

ZALETY: 

✔ zapobiega kondensacji pary wodnej nad termoizolacją 

✔ chroni termoizolację przed szkodliwym działaniem  

wilgoci 

✔ wysoka odporność na rozrywanie i uszkodzenia 

mechaniczne 

✔ zapobiega występowaniu pleśni i grzybów 
✔ zapobiega stratom energii cieplnej 

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały 

opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału

i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy 

przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje 

wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu. 
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Folia paroizolacyjna jednostronnie metalizowana ,wzmocniona siatką polipropylenową 

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU 
Produkt    należy    montować    prostopadle    lub     równolegle 

do krokwi, zaczynając od góry. Kolejne pasma produktu układać 

na  zakład:  15  cm   przy   układaniu   równoległym   i   20   cm  

przy układaniu prostopadłym do krokwi. Przy układaniu 

wzdłużnym    połączenia    sąsiednich    pasów    powinny    leżeć 

na krokwiach. Produkt należy mocować do krokwi za pomocą 

zszywek, a wszystkie styki folii i dodatkowe nakładki 

bezwzględnie należy uszczelnić  specjalistyczną  taśmą  klejącą 

do folii. Wokół elementów typu kominy, zaleca się stosowanie 

dodatkowo listew dociskowych. 

 

PAKOWANIE 
Produkt 

 

Szerokość 

(m) 

Ilość na 

palecie (rol.) 

Ilość na 

palecie (m2) 

Alu 110 1,5 120 9000 

Alu 180 1,5 60 4500 

 

PARAMETRY PRODUKTU: 
Materiał: folia PE, siatka PP, folia PE jednostronnie metalizowana 

Barwa srebrna 

Gramatura Secco Alu 110 / Secco Alu 180 ( g/m2): 110 ± 10% / 180 ± 10% 

Długość (m): 50 

Szerokość (mm): 1500 

Przepuszczalność pary wodnej opór dyfuzyjny (m2*s*Pa/kg) 

Secco Alu 110 / Secco Alu 180: 

 

≥ 2,5*10¹¹ / ≥5 *10¹¹ ±20% 

Wodoszczelność: spełnia wymagania przy 2kPa 

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem  

(wzdłuż, w poprzek)(N)  

Secco Alu 110 / Secco Alu 180: 

 

≥100, ≥1o0 / ≥120, ≥120 

Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż, w poprzek) (%)  

Secco Alu 110 / Secco Alu 180: ≥8, ≥ 4 / ≥11, ≥ 5 

Reakcja na ogień: klasa E 


