
Karta techniczna produktu 

Folia budowlana SECCO PRO 

OPIS PRODUKTU 
Elastyczna, modyfikowana folia polietylenowa o pod-

wyższonej wytrzymałości mechanicznej. Przeznaczona do 

ochrony budynku przed zawilgoceniem, a także do 

zabezpieczania elewacji, materiałów oraz stanowisk podczas 

prac budowlanych przed czynnikami atmosferycznymi i za-

nieczyszczeniami. Nie zawiera wypełniaczy kredowych. 

  

ZASTOSOWANIE 
Jako izolacja przeciwwilgociowa warstwy pod podłogi, 

posadzki, wylewki. Jako zabezpieczenie elewacji, 

materiałów oraz stanowisk podczas prac budowlanych. Jako 

zabezpieczanie izolacji termicznej i akustycznej przed 

zawilgoceniem. 

ZALETY: 
✔  elastyczna i wytrzymała 

✔  odporna na pęknięcia 

✔  odporna na oddziaływanie czynników 

       atmosferycznych 

SKŁADOWANIE 
Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w 

pozycji pionowej, w pomieszczeniach o temperaturze od 

+5˚C do +25 ˚C. Chronić przed wilgocią i promieniami 

słonecznymi oraz urządzeniami grzewczymi. 

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 budowlana 

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU 
Montaż wyrobu powinien nastąpić z najwyższą starannością oraz zgodnie z zaleceniami projektanta. Uszkodzenia folii powstałe w 

trakcie jej układania należy niezwłocznie naprawić, stosując specjalistyczne produkty (butylowe taśmy klejące lub specjalistyczne kleje).

Zakrycie folii następnymi warstwami powinno nastąpić możliwie najszybciej po jej ułożeniu. W przypadku użycia pod posadzki lub 

wylewki folię należy wyłożyć na wcześniej wyrównany podkład betonowy. Zalecany zakład na łączeniach to minimum 15cm oraz 20cm

na ścianę. Folię układać dowolną stroną do podłoża. 

 

PAKOWANIE 
Grubość 

(mm) 

Szerokość 

rolki(m) 

Długość 

rolki (m) 

Ilość na 

palecie (rol.) 

0,2 4/5 25/20 80/80 

0,3 4/5 25/20 80/80 

PARAMETRY PRODUKTU: 
Materiał: LDPE 

Kolor: czarna-szara 

Grubość (mm): od 0,2 do 0,3 ± 10 % 

Długość (m): 20 lub 25 

Szerokość (mm): od 4,0 do 5,0 

Opór dyfuzyjny (m²*s*Pa/kg): 4,8 x 1011 ±75% 

Wodoszczelność (klasa): spełnia wymagania przy 2 kPa 

Wytrzymałość na rozdzieranie, wzdłuż (N): ≥ 40 

Wytrzymałość na rozdzieranie, w poprzek (N): ≥ 40 

Wydłużenie przy zerwaniu, wzdłuż (%): ≥150 

Wydłużenie przy zerwaniu, w poprzek (%): ≥150 

Reakcja na ogień: klasa F 
 


