
PAROBRZDA SD CONTROL
 inteligentná parobrzda
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PAROBRZDA SD CONTROL sa používa ako inteligentná parobrzdná zábrana a vzduchotesná
bariéra podľa DIN 4108 a v zmysle EnEV. Je vhodná do interiéru novostavieb, vhodná je tiež do
nízkoenergetických domov aj drevostavieb a rekonštruovaných budov. V kombinácii s lepiacimi
páskami napr. 186 PAROTESNOU PÁSKOU PAP PROFI alebo 586 PAROTESNOU PÁSKOU
PE PROFI tvorí spoľahlivé systémové riešenie v oblasti striech.

PAROBRZDA SD CONTROL je parobrzdná fólia zložená z dvojvrstvovej fó lie.

VÝHODY, POUŽITIE
vzduchotesná podľa DIN 4108 časť 7
vynikajúca odolnosť proti starnutiu

APLIKÁCIA
PAROBRZDA SD CONTROL sa pripevňuje k dreveným konštrukciám sponkami alebo klincami
s plochou hlavou, k nosným konštrukciám podhľadov (napr. CD profilom) sa pripevňuje
obojstranným 970 LEPIDLOM V PÁSKE PROFI. Prieniky prichytenia fólie je nutné prelepiť
186 PAROTESNOU PÁSKOU PAP PROFI alebo 586 PAROTESNOU PÁSKOU PE PROFI.
Týmito páskami sa fólia musí zlepiť aj v presahoch.

Napojenie fólie na stavebné konštrukcie, napr. na obvodovú stenu či neohobľované trámy, sa
systémovo rieši kombináciou prítlačnej laty s tesnením 315 PENA PUR V PÁSKE alebo s páskou
651 BUTYLOVÁ OBOJSTRANKA BEZ NOSIČA. Možné je aj použiť lepidlo z kartuše LEPIDLO
NA FÓLIE FORTAX FURTOLEP (tj. 6400 FORTAX).

Všetky priestupy cez fóliu je nutné prelepiť a utesniť 605 BUTYLOVOU PÁSKOU
SUPERFLEXIBILNOU, ktorá dokáže univerzálne skopírovať akýkoľvek tvar priechodu.

Napojenie na strešné okná je vhodné riešiť podľa predpisu ich výrobcu. Obyčajne sa tesní
651 BUTYLOVOU OBOJSTRANKOU BEZ NOSIČA v oblasti rámu okna, ostatné preplátované
spoje fólií konštrukčných priechodov sa aj v tomto prípade lepia 186 PAROTESNOU PÁSKOU
PAP PROFI alebo 586 PAROTESNOU PÁSKOU PE PROFI.

Podhľadové dosky sa doporučuje kotviť do viacúrovňového roštu tak, aby skrutky neperforovali
fóliu. Kotviace prvky takejto konštrukcie sa potom doporučuje tesniť 602 SKRUTKOTESNOU
PÁSKOU.

TECHNICKÉ ÚDAJE
najväčšia ťahová sila v pozdĺžnom
smere

≥ 100 N / 50 mm

najväčšia ťahová sila v priečnom smere ≥ 80 N / 50 mm

odolnosť proti alkáliám vyhovuje

odolnosť proti protrhávaniu ≥ 50 N

odolnosť proti teplu -20 °C až do +80 °C

odolnosť proti umelému starnutiu vyhovuje

plošná hmotnosť 95 g/m² ±7 %

priepustnosť vodné pary 2,3 ±0,2 m

reakcia na oheň trieda E

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

ťažnosť v pozdĺžnom smere 60 %

ťažnosť v priečnom smere 60 %

hrúbka 0,14 mm

vodotesnosť vyhovuje

Jednotky balenia

návin šírka v kartonu
50 m 1500 mm 1 ks
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Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných
odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo
svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame
škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako
pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na
www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.
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