
 

 

 

Területsúly: 95 gr 
Sd-érték : 120 m 
Víz behatolási ellenállás : W1 
Éghetőségi besorolás : E 
Szakító szilárdság :  (N/50mm) 240/190 
Szegszakító ellenállás :  (N) 130/130 
Alkalmazási hőmérséklet (C°) -40 / +80 

A termék leírása : 

Polietilén hálóerősítésű fólia  fényvisszaverő speciális  bevonattal . 

Megakadályozza a  pára nagymértékű bejutását a  szigetelésbe. Felhasználható lejtős lapos valamint függőleges 

szerkezeteknél. Megegyezik a páratömítő fóliákkal. A reflex hő visszaverő réteg emeli a páratömítő tulajdonságot és 

a beépítési utasítás betartása mellett, visszaveri a sugárzási hő  egy részét az épület belső terébe.  Használható 

padlófűtés alátét fóliaként. 

Négyrétegű anyag, hálóerősítéssel és metalizált réteggel.  A hálóerősítés biztosítja az anyag szilárdságát a kétoldali 

kasírozás visszaverő réteggel biztosítja /a helyes beépítési mód mellett/ vízszigetelő és páratömítő tulajdonsága 

mellett részben a sugárzási hő visszaverődését is. A fólia nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. 

Beépítése : 

  A módja megegyezik a páratömítő fóliák beépítésével. A fóliát úgy építjük be, hogy a fényvisszaverő rétege a belső 

tér felé irányuljon. Hogy fényvisszaverő képessége biztosítva legyen, szükséges a fólia és az alulnézet vagy a külső fal 

más anyaga között 3-5 cm zárt légrést kialakítani. Ha nincs betartva a felül adott eljárás a fólia teljesíti a kellő 

páratömítő feladatát, de nem veri vissza a sugárzási hő részét az épület belső terébe. 

Abban az esetben ha a fóliát egyenesen a fémprofil és alulnézetre építjük be ajánljuk a páratömítőt ráragasztani a 

fémprofilra. Az fólia  sávjait légtömören össze kell ragasztani, hogy megakadályozzuk a pára bejutását a szigetelt 

szerkezetbe. 

  A fóliasávok összekötéséhez a megfelelő , gyártó által ajánlott szalagot szükséges használni. 

A fólia szintjén a hőmérséklet nem haladhatja meg a 80°C –ot. Ha a fóliát úgy építjük be hogy fém anyagot érint 

/például trapézlemezt/ nem szabad hogy ez érintkezzen a fólia reflex anyagával . Az összes csatlakozást, szerkezeti 

áttörést megfelelően tömíteni kell. 
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