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JUTAFOL D96 AG 

SZABADON FEKVŐ ALÁTÉTFEDÉS  szellőztetett tetőszerkezetre 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

   

  

 
 

 

 

 

 

  

  

Tulajdonságok Szabvány Me D 96 

Hossz: EN 1848-2 (m) 
50 

Szélesség: EN 1848-2 (m) 
1,5 

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

(%) 
20/20 

Egységnyi területre jutó 
tömeg: 

EN 1849-2 (g/m2) 96 
+-10 % 

Szakító szilárdság: 
EN 12311-1 
EN 13859-1 

(N/50m
m) 

820/670 
 

Vízgőz átviteli 
tulajdonság Sd Érték 

EN 12572 
EN1931 

(m) 3 
+-2 

Éghetőségi besorolás: 
EN 13501 

EN 11925-2 
(osztály) 

E 

Alkalmazási 
hőmérséklet: 

 (C°) 
-40   +80 

Víz behatolási ellenállás: 
EN1928 

EN13111 
(osztály) 

W2 

A JUTAFOL D fóliát horizontálisan, egyenesen a szarufára, 

kötőgerendára, vagy a tető más teherhordó szerkezetére 

erősítjük mechanikus tűzőgép kapcsával vagy laposfejű 

rozsdaálló szegekkel. A kötőgerendák közötti távolság maxim. 

1,2 m. A fóliát ellenlécekkel kell biztosítani, 5x5 cm méretben, 

és további léceléssel a héjazat alá. A tetőszerkezetbe szellőző 

elemeket kell beépíteni. A fóliát nem szabad egyenesen a 

zsaluzásra vagy más alapra esetleg a hőszigetelésre tenni. Nem 

szabad a fóliát a tetőgerincen áthajtani. Fóliasapkát kell 

beépíteni a megfelelő szellőzés érdekében. A tető átépítése 

/rekonstrukció/ esetében zsaluzott, deszkázott vagy más 

alappal épített tetőn megoldásként 5 x 5 cm - es léceket 

teszünk a fólia és az alap közé, maximálisan 1,2 m-re 

egymástól. Ha a fólia hozzáér az alaphoz, elveszíti vízszigetelő 

képességét, mely az úgynevezett sátor hatáson van alapozva. 

A fólia alatt min. 3 cm-es légrésnek kell maradni /a tető 

hajlása szerint/. A fólia rögzítése a tető alsó részén és a 

tetőcsúcson /tetőgerincnél kell hogy biztosítsa a szigetelő lég 

szükséges áramlását. 

 

A JUTAFOL D diffúziós fóliát horizontálisan, egyenesen a 

szarufára, kötőgerendára, vagy a tető más teherhordó 

A 10 m-es szarufa hossznál a légrés nagysága 1/500 a 

tetőtérből, legkevesebb 200 cm2/fm az eresztől. Minden 

további szarufaméret hossznál a légrés növekedik 10% - al azaz 

20 cm2/fm az eresztől. Az összes légrést be kell biztosítani a 

behatoló állatok ellen. A tetőgerincnél 5 cm - es légrést kell 

biztosítani. A fóliát a cseppentő lemezre Jutafol sp 1 szalaggal 

kell ragasztani.  

 Fedés előtt a fóliáról minden szennyeződést el kell távolítani, 

ami akadályozhatja csapadék lefolyását, vagy a szabad 

légáramlást.  A végleges fedést a lehető legrövidebb idő alatt el 

kell végezni. Óvni kell a fóliát az UV sugárzástól, és az időjárás 

káros hatásaitól. 

Termék leírása: 

JUTAFOL D 96 Polipropilén merevített szőtt 

tetőalátét fólia. 

JUTAFOL D 96 alkalmazható szellőztetett 

deszkázat nélküli  tetőszerkezeteknél.  

JUTAFOL D 96 védi a tetőszerkezetet a por , 

korom, porhó, víz bejutása ellen. Védi a szerkezetet a 

külső nedvességtől.  A fólia csak a ferde szellőzött 

tetőrendszereknél alkalmazható. 

JUTAFOL D 96 beépíthető beton, agyag, pala és 

üvegszálas tetőfedő anyagok alá. 

JUTAFOL D 96  nem rohad ,penészedik, 

egészségileg ártalmatlan, valamint teljes mértékben 

újrahasznosítható. 

A legkisebb hajlásszög amire beépíthető 17 ° 

A fólia a hőszigeteléssel nem érintkezhet. 

Biztosítani kell a szellőzést a tetőfólia alatt és felett is. 

 

 

  
 

Termék leírása: 

JUTAFOL D 96 Polipropilén mikró perforált 

merevített szőtt tetőalátét fólia. 

JUTAFOL D 96 alkalmazható szellőztetett 

deszkázat nélküli  tetőszerkezeteknél .A fólia a 

hőszigeteléssel nem érintkezhet. 

Biztosítani kell a szellőzést a tetőfólia alatt és felett is. 

JUTAFOL D védi a tetőszerkezetet a por , korom, 

porhó,víz bejutása ellen. Védi a szerkezetet a külső 

nedvességtől.  A fólia csak a ferde szellőzött 

tetőrendszereknél alkalmazható. 

JUTAFOL D beépíthető beton, agyag, pala és 

üvegszálas tetőfedő anyagok alá. 

JUTAFOL D  nem rohad ,penészedik, egészségileg 

ártalmatlan, valamint teljes mértékben 

újrahasznosítható. 

A legkisebb hajlásszög amire beépíthető 17 ° 
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