
ADL 035  

 

 

JUTAFOL DTB 150 STANDARD      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

Tulajdonságok Szabvány 
Mérték 
egység 

Érték 

Hossz: EN 1848-2 (m) 50 

Szélesség: EN 1848-2 (m) 1,5 

Tekercs súly:  Kg cca  11,5 

Nyúlás: MD/CMD 
EN 12311-1 
EN 13859-1 

(%) 40/40 

Egységnyi területre 
jutó tömeg: 

EN 1849-2 (g/m2) 
150 

(-10+10) 

Szakító szilárdság: 
EN 12311-1 
EN 13859-1 

(N/50mm) 320 / 370 

Vízgőz átviteli 
tulajdonság Sd Érték 

EN 12572 
EN1931 

(m) 
5 

(-2  +3) 

Éghetőségi besorolás: 
EN 13501 

EN 11925-2 
(osztály) E 

Alkalmazási 
hőmérséklet: 

 (C°) -40/+80 

Víz behatolási 
ellenállás: 

EN1928 
EN13111 

(osztály) W1 

Négyrétegű , nagy szilárdságú NON CONTACT alátétfólia hálóerősítéssel 

 

 

 

 

Termék leírása: 
A JUTAFOL DTB 150 tetőalátét fólia merevítő ráccsal szövetlen 

alapanyaggal és vízzáró réteggel . Az anyag  tető alatti 

párafékező vízszigetelésként szolgál a  tetőszerkezet védelmére. Megvédi a 

szerkezetet az eső, por, porhó, szél káros hatásaival szemben. Levezeti a 

fedés alá jutott nedvességet. 

 Négy rétegét a fóliának a belső merevítő rács képezi, mely biztosítja a 
szilárdságot, speciális külső és belső rétegek , melyek egyben páraátbocsátó 
és vízszigetelő képességgel bírnak. Az alsó réteg szövetlen anyag, mely óvja 
a fóliát a mechanikus károsodástól az aláverés oldaláról , és 
részben biztosítja az esetleges magasabb vízpára leverődésénél a fólia belső 
oldalán. 

  Alapanyagának  köszönvén a tetőalátét fóliák nem penészesednek, nem 
rothadnak, ellenállók és egészségileg ártalmatlanok. Fektethető érintkezés 
nélkül, vagy a diffúz deszkázatra fektetve,     A fólia a szigetelőanyaggal 
nem érintkezhet.    

                                                    

 Beépítése: 
A JUTAFOL DTB 150 alátétfólia horizontálisan és függőlegesen építendő be, 

fektetve mindig azon az oldalán, melyen a szövetlen anyag van, az épület 

beltere felé. A tekercsek ehhez megfelelően vannak feltekerve. Át lapolása 

horizontálisan és függőlegesen min. 10 cm/ a tető dőlése szerint / 

szükséges. Hosszban a szarufán kötjük össze. Abban az esetben, ha a fóliát 

zsaluzásra rakjuk az összekötése az ellenléc alatt van. A fóliát laposfejű 

rozsdaálló szegekkel, vagy mechanikus fűzőgép kapcsával erősítjük fel 

/mindig csak  az átfedésnél/, és max 1,2 m  szélességben egymástól, 

ellenléccel biztosítjuk. A zsaluzás alatt az az a zsalu és esetleges 

hőszigetelés között  min. 3 cm-es  szellőző légrést kell a tető széléről 

/eresztől / biztosítani   a behatoló lég számára, és 5 cm-es légrést a 

légáramlásnak a tetőtérből ki a tető gerincnél. A tető alsó részén a 

vízvezetőnél, ajánlott a fóliát JUTAFOL SP 38  szalaggal a cseppentő 

lemezre ragasztani.. A tetőfedésen átvezetett szerkezeteknél/szellőzők, 

antennák stb,/ a fóliába nyílást kell vágni  és önragasztó  JUTAFOL SP 1 

butil kaucsuk szalaggal rögzíteni a fóliához minden oldalról biztosítva  a 

lejtést, és továbbá rögzíteni ellenlécekkel a legközelebbi  helyen. Ha a 

JUTAFOL DTB 150-es fóliát impregnált alapra fektetjük , meg kell várni 

annak teljes száradását. Ez illeti az impregnált ellenléceket is. A fólia 

lefedését héjázással, a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni. Óvni 

kell a fóliát a tartós UV sugárzástól. Az összes légnyílást  biztosítani kell a 

behatoló  állatok ellen. Nem szabad a fóliás zsaluzáson járni. A légáramlás 

a zsaluzás és a hőszigetelés között lesz.. 

Az egész terület jó minőségű szigetelése érdekében, ajánljuk a JUTAFOL 

DTB 150 fólia és az ellenlécek közé  használni JUTAFOL TPK szegtömítő 

tömítő szalagot ,főleg ott, ahol alacsony a tető hajlásszöge. Biztosítani kell 

a megfelelő szellőzést. 

Figyeljünk a részletekre, a fedés előtt távolítsunk el minden szennyeződést 

a fóliáról, ami akadályozhatja a szabad légáramlást, vagy a víz lefolyását. 

A tetőfedést a lehető legrövidebb idő alatt végezzük el. A tekercsek PE 

fóliába vannak csomagolva. Raktározni tiszta száraz helyen kell . Óvni kell 

az UV sugárzástól felhasználás előtt, és a tetőszerkezeten  is.  
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