
Karta techniczna produktu 

Secco Termo 110 i Termo 150 

OPIS PRODUKTU 
Mata ochronna pęcherzykowa o działaniu termo-

refleksyjnym, wykonana z folii polietylenowej laminowanej 

folią polipropylenową jednostronnie metalizowaną. 

Zapobiega utracie ciepła oraz zabezpiecza przed wilgocią. 

 

ZASTOSOWANIE 
Do ochrony materiałów budowlanych przed działaniem 

niskich i wysokich temperatur oraz promieniowania UV. Do 

zabezpieczania elementów i obiektów budowlanych w 

trakcie wykonywania robót budowlanych. 

ZALETY: 
✔  zapewnia wysoką izolację termiczną 

✔  wytrzymała na rozdarcia 

✔  uniwersalne zastosowanie 

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 
Produkt należy układać stroną metalizowaną do góry. 
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Folia  pęcherzykowa jednostronnie metalizowana o gramaturze: 110 g/m2 i 150 g/m2 

SKŁADOWANIE 
Produkt należy składować w suchych pomieszczeniach, w 

temperaturze od +10 °C do +40°C. Nie narażać na bezpośrednie 

nasłonecznienie i działanie czynników atmosferycznych. Produkt 

należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w 

szczególności substancji na bazie rozpuszczalników. Rolki należy 

przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

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

Kolor: srebrny 

Wysokość pęcherzyków (mm): 

Secco Termo 110: 

Secco Termo 150: 

 

3 

10 

Długość (m): 50 lub 25  

Szerokość (mm): 1200  

Wytrzymałość na rozciąganie, wzdłuż (%): 160 

Wytrzymałość na rozciąganie, w poprzek (%): 60 

Wydłużenie przy zerwaniu, wzdłuż (N/mm
2
): 150 

Wydłużenie przy zerwaniu, w poprzek (N/mm
2
): 300 

Przepuszczalność pary wodnej (%): < 0,8 ± 10 % 

  

PAKOWANIE 
Typ 

produktu 

Długość 

rolki (m) 

Ilość na 

palecie (rol.) 

Ilość na 

palecie (m²) 

110 50 8 480 

110 25 16 480 

150 50 6 360 

150 25 12 360 


