PA R O Z Á B R A N Y
parozábrana

GUTTAFOL WB
zesílená parozábrana / zosilnená parozábrana

GUTTAFOL WB140
parozábrana s integrovanou lepicí páskou
parozábrana s integrovanou lepiacou páskou

GUTTAFOL WB Plus

EN 13984: 2005

Základní schéma použití parozábrany GUTTAFOL WB.

Parotìsné fólie GUTTAFOL WB, WB140 a WB Plus
jsou vyrobeny z tøívrstvého materiálu, jehož nosnou
èástí je PE møížka, utìsnìná proti prostupu vody
a vodní páry polyetylénovou fólií.
Parotìsná zábrana zabraòuje v pronikání vodních par
vzniklých èinností v domì do støešní konstrukce
a tepelné izolace, kde jinak tyto páry kondenzují
a zpùsobují vznik plísní a hnilobu døevìné konstrukce
domu.

Parotesné fólie GUTTAFOL WB, WB140 a WB Plus sú
vyrobené z trojvrstvového materiálu, ktorého nosnou
èasou je PE mriežka, utesnená proti prestupu vody
a vodnej pary polyetylénovou fóliou.
Parotesná zábrana zabraòuje prenikaniu vodných pár
vzniknutých èinností v dome do strešnej konštrukcie
a tepelnej izolácie, kde inak tieto pary kondenzujú
a spôsobujú vznik plesní a hniloby drevené konštrukcie domu.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ VLASTNOSTI /ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI
typ fólie

WB + WB plus

WB 140

F

E

reakce na oheò / reakcie na oheò
9

2

min. 130 m .s.Pa/kg

min. 2209 m2.s.Pa/kg

nejvìtší tahová síla v podélném smìru / najväèšia ahová sila v pozdåžnom smere (N/50mm)

min. 150

min. 270

nejvìtší tahová síla v pøíèném smìru/ najväèšia ahová sila v prieènom smere (N/50mm)

min. 220

min. 450

tažnost v podelném smìru / ažnos v pozdåžnom smere

min. 11%

min. 17%

tažnost v pøíèném smìru / ažnos v prieènom smere

min 12%

min 13%

odolnost proti protrhávání - podélný smìr / odolnos proti pretrhávaniu - pozdåžny smer (N)

min. 190

min. 350

odolnost proti protrhávání - pøíèný smìr / odolnos proti pretrhávaniu - prieèny smer (N)

min. 210

min. 280

difúzní odpor / difúzny odpor

GUTTAFOL WB plus má hodnoty shodné s GUTTAFOL WB.

GUTTAFOL WB plus má hodnoty zhodné s GUTTAFOL WB.
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