
OPIS PRODUKTU 
Folia polietylenowa ogólnego zastosowania, przeznaczona 

do prac nie wymagających folii specjalistycznych, typu: 

osłona elementów budynku podczas prac budowlanych i 

wykończeniowych, czasowe zabezpieczenie izolacji. 

  

ZASTOSOWANIE 
Do ochrony elementów budowlanych typu: pokrycia 

dachowe, stolarka okienna prze oddziaływaniem czynników 

atmosferycznych (opady deszczu, śnieg) oraz kurzem i 

innymi zanieczyszczeniami; Do czasowego zabezpieczania 

izolacji termicznej i akustycznej przed zawilgoceniem. 

 

 

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. 

Karta techniczna produktu 

Folia ochronna SECCO 
TYP 200 i TYP 300 

ZALETY: 
✔  elastyczna i wytrzymała 

✔  odporna na pęknięcia 

✔  odporna na oddziaływanie czynników atmosferycznych 
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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. 

 

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU 
Folię starannie rozłożyć na chronionej powierzchni. Wyrób 

powinien być stosowany w sposób zapobiegający jego 

uszkodzeniom, które mogłyby ograniczać jego funkcję 

ochronną. 

Folia ochronna do wykonywania prac nie wymagających folii specjalistycznych 

PARAMETRY PRODUKTU: 
Materiał: LDPE 

Kolor: czarna, żółta 

Grubość (mm): od 0,05 do 0,12  

Długość (m): 20 lub 25 lub 33 

Szerokość (mm): od 2,0 do 6,0 

Siła rozciągająca, wzdłuż (MPa): ≥8 

Siła rozciągająca , w poprzek (MPa): ≥6 

  

 

PAKOWANIE 
Typ/ 

Kolor 

Szerokość 

rolki(m) 

Długość 

rolki (m) 

Ilość na 

palecie (rol.) 

200/ 

żółty 

2/3/4 50/50/25 200/80/200 

200/ 

czarny 

4/5/6 25/20/33 180/180/80 

300/ 

czarny 

4/5/6 25/20/33 80/80/80 


