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Parotesná reflexní folie GUTTAFOL ALU THERM v sobe kombinuje vlastnosti parotesné fólie, tepelné izolace a reflex-
ních úcinku. Fólie je vyrobena laminací reflexní hliníkové vrstvy na bublinkovou fólii. Hliníková vrstva odrazí až 92% 
tepelného zárení zpet do místnosti. Reflexní vrstva spolu se vzduchovými polštárky bublinkové fólie a vzduchovou 
mezerou mezi fólií a vnitrním obkladem pusobí jako dodatecné izolace nahrazující až 5 cm minerální vaty. Aplikací fólie 
se odstraní tepelné mosty mezi izolací a krokvemi. Ekonomická návratnost fólií GUTTAFOL ALU THERM je 1– 2 roky.

    100% parotìsná zábrana
    95% odraz tepelního záøení
    20% úspora tepelné energie
    Chrání proti elektromagnetiskému záøení  
    Vysoká pevnost v obou smìrech
    Odolná proti chemickým látkám
    Dlouhá životnost
    Složení vrstev: polyester - hliník - polyetylen - 
    bublinková fólie  (polyetylen)

Montážní návod
Fólii napneme pod krovy reflexní stranou smìrem do místnosti. Pøesah pásù se ponechá 10 cm. Spoje se pøelepí 
reflexní páskou, aby se zamezilo pronikání vodních par do izolace. Také kolem stìn, støešních oken a komínù je nutno 
fólii øádnì dotìsnit. Na fólii se namontují døevìné hranoly nebo CD profily, na které se pøipevní sádrokarto, pøípadnì 
jiný obklad. Vzduchovou mezeru mezi fólií a obkladem (min 2 cm) je nutno dodržet pro zachování reflexních vlastností.

  

propustnost vodních par
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-  Sd = 380 m
-  50 x 1,2 m (60m2)
-  od -40°C do +80°C

Bìžná parotìsná fólie                     Reflexní parotìsná fólie 
                                                          Guttafol ALU Therm

1. laťování
2. kontralatì 
3. paropropustná reflexní fólie Guttafol DO 135 Reflex
4. tepelná izolace
5. parotìsná fólie Guttafol ALU Therm
6. vzduchová mezera vytvoøená pomocí latí nebo CD profilù
7. vnitøní obklad


