
PAROPRIEPUSTNÁ REFLEXNÁ FÓLIA

odráža až 70 % tepelného žiarenia

PRPS

PAROPRIEPUSTNÁ REFLEXNÁ FÓLIA sa používa ako reflexná paropriepustná fólia. Je vhodná do

exteriéru novostavieb, vhodná tiež do nízkoenergetických domov aj drevostavieb a rekonštruovaných

budov. Hodí sa pre dvojplášťové strechy, kde reflexná pokovaná vrstva v lete účinne chráni pred

sálavým teplom.

zloženie vrstiev: pokovaná PP textília – vodotesná membrána – PP textília

VÝHODY, POUŽITIE
odráža až 70 % tepelného slnečného žiarenia

vysoká pevnosť, zaťažiteľnosť a odolnosť voči prešliapnutiu

vysoká priedušnosť pre vodné pary

kvalitná poistná hydroizolácia

odolnosť voči UV žiareniu 3 mesiace

skladovanie mimo dosah UV žiarenia

APLIKÁCIA
Fóliu napneme cez krovy reflexnou stranou smerom ku krytine. Pokládku môžeme realizovať priamo na

tepelnú izoláciu, resp. debnenie. Na krovy sa upevní pomocou kontralát. Presah pásu sa nechá 10–15

cm. Na zníženie tepelných strát doporučujeme zaistiť vetrotesnosť konštrukcie zlepením spojov

lepiacou páskou 386 PODSTREŠNÁ PÁSKA PROFI. Pri krovoch so sklonom menším ako 20° je spoje

nutné zlepiť. Fólia sa v spodnej časti ukončí na odkvapnici.

TECHNICKÉ ÚDAJE
farba lesklý hliník

formát 1,5 m × 50 m

nosič pokovaná PP textília - vodotesná membrána - PP textília

pevnosť v ťahu pozdĺžna 205 N / 50 mm

pevnosť v ťahu priečna 140 N / 50 mm

predĺženie pri pretrhnutí pozdĺžne 40 %

predĺženie pri pretrhnutí priečnej 40 %

skladovanie v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením

hrúbka celková 0,50 mm

trieda reakcie na oheň F

vodotesnosť vyhovuje (W1)

Jednotky balenia

návin šírka v kartonu

50 m 1500 mm
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Všetky hore uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných

odboroch. Vzhľadom na veľmi odlišné požiadavky a podmienky pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich

podmienkach. Všetky horeuvedené údaje, parametry a doporučenia sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame aj nepriame

škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajoch sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak

ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzorky alebo konzultačný a technický servis nás bez obáv kontaktujte.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz
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