Karta techniczna produktu

Folia paroizolacyjna SECCO
Folia paroizolacyjna

OPIS PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

Folia
polietylenowa
do
wykonywania
warstwy
zabezpieczającej elementy konstrukcyjne budynków przed
powstawaniem zawilgoceń wywołanych skraplaniem się
pary wodnej.

Do wykonywania paroizolacji w szkieletowych konstrukcjach
ścian, dachów, stropów i stropodachów. Jako zabezpieczenie
izolacji termicznej i akustycznej przed zawilgoceniem. Jako
warstwa przeciwwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki.
Jako ochrona izolacji wodochronnej, wykonanej np. z pap,
folii, mas bitumicznych. Jako osłona elewacji budynków oraz
stolarki okiennej w czasie wykonywania wewnętrznych robót
wykończeniowych. Jako warstwa izolacyjna pod podłogi
drewniane i panele.

ZALETY:
✔ elastyczna i wytrzymała
✔ paroszczelna
✔ odporna na pęknięcia
✔ odporna na oddziaływanie

czynników atmosferycznych

PARAMETRY PRODUKTU:
Materiał:
Kolor:
Grubość (mm):
Długość (m):
Szerokość (mm):
Opór dyfuzyjny (m²*s*Pa/kg):
Wodoszczelność (klasa):
Wytrzymałość na rozdzieranie, wzdłuż (N):
Wytrzymałość na rozdzieranie, w poprzek (N):
Wydłużenie przy zerwaniu, wzdłuż (%):
Wydłużenie przy zerwaniu, w poprzek (%):
Reakcja na ogień:

PAKOWANIE
Grubość
(mm)
0,2
0,3
0,4

Szerokość
rolki(m)
2/3
2
3

Długość
rolki (m)
50/50
50
50

Ilość na
palecie (rol.)
80/60
50
25

LDPE
żółty, niebieski lub zielony
od 0,2 do 0,4 ± 40 %
25 lub 50
2 lub 3 lub 4
4,8 x 1011 ±75%
spełnia wymagania przy 2kPa
≥40
≥40
≥150
≥150
Klasa F

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.

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU
Produkt należy montować po ułożeniu termoizolacji, od wewnątrz poziomo lub równolegle do krokwi (lub belek ściany) w zależności od
stopnia skomplikowania konstrukcji więźby dachowej. Produkt należy układać z lekkim naprężeniem – lekko naciągając. W przypadku
układania poziomego należy rozpocząć montaż od góry – od osłony jętek lub kalenicy, w zależności od sposobu ułożenia termoizolacji.
Każdą kolejną warstwę należy ułożyć na zakład minimum 5 cm i uszczelnić taśmą samoprzylepną. Montaż systemów mocowania płyt
gipsowo-kartonowych lub innych okładzin musi zapewniać szczelność warstwy paroizolacji. Na połączeniach z elementami pionowymi:
ścianami kolankowymi, kominami oraz ścianami szczytowymi lub działowymi należy stosować samoprzylepne taśmy uszczelniające
połączenia. Do tych połączeń zaleca się stosowanie listew dociskowych, mocowanych do w/w elementów pionowych (ścian i
kominów).Na połączeniach z oknami dachowymi i wyłazami należy stosować się do zaleceń producentów, tak aby połączenia z
futrynami lub obudowami tych elementów były szczelne. Folię paroizolacyjną montuje się dowolną stroną.
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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.

