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 JUTADACH  MONOLITIC 
 Magas páraáteresztő képességű monolitikus szerkezetű alátéthéjazat   

 

 

 

 

 

 

 

Területsúly (g/m2) 160 
Sd érték (m) 0,1 
Vízzáróság (Osztály) W1 

Szakító szilárdság (N/50mm) 280/220 

Szegszakító szilárdság (N) 180/200 

Tekercs szélesség (m) 1,5 m 

Hosszúság (m) 50 m 

Tekercssúly (Kg) 12 Kg 

Tűzvédelmi besorolás (Osztály) E 
Hőállóság (C°) -40 / +100 

TERMÉKLEÍRÁS 

JUTADACH MONOLITIC  Háromrétegű 

páraáteresztő alátétfólia. Két nem szőtt 

polipropilén réteg között monolitikus 

membrán. SZÉLZÁRÓ ALÁTÉTFEDÉS 

   A JUTADACH MONOLITIC fektethető követlenül 

a hőszigetelésre vagy az arra épített diffúz 

deszkázatra. Ily módon a teljes szarufaköz 

kitölthető szigetelőanyaggal. 

   A JUTADACH MONOLITIC amellett hogy 

rendkívül jó páraáteresztő képességgel 

rendelkezik, tökéletesen vízzáró. Ezáltal széles 

körben alkalmazható. Előnye hogy 

nagymértékben ellenáll a tetőszerkezeten 

alkalmazott favédő anyagoknak , kemikáliáknak. 

    A JUTADACH MONOLITIC kiváló páraáteresztő 

képessége révén gondoskodik a tetőszerkezet 

tökéletes szellőzéséről. Biztonsággal eltávolítja a 

hőszigetelésből a párát. Minden időjárási 

körülmények közt tökéletes védelmet nyújt. 

   A JUTADACH MONOLITIC kétoldali beépített 

ragasztócsíkkal rendelkezik , igy alkalmazható 

szélzáró alátéthéjazatként is . 

   A JUTADACH MONOLITIC nem rohad, nem 

penészedik, egészségileg ártalmatlan. 

 

TÁROLÁS 
A tetőfóliát tiszta száraz helyen kell tárolni, és 

óvni kell az UV sugárzástól. 

BEÉPÍTÉSE 

 A fóliát gyűrődésmentesen tiszta és sima felületre 

kell fektetni. Rögzíteni, rozsdamentes szögekkel 

vagy mechanikus tűzőgép kapoccsal a szarufára. A 

fóliát ellenléccel kell biztosítani, ezzel biztosítva a 

tetőszerkezet megfelelő szellőzését. Az ellenléc 

méretét a hatályos irányelvek szerint kell 

meghatározni. Ez esetben min 5x5 cm. A 

beszellőzési keresztmetszet a szellőztetni kívánt 

tetőfelület 0,2 %-a ,de min 200 cm2 / eresz fm. A 

szarufák távolsága nem haladhatja meg az 1,2 m-t. 

A fedés előtt a fóliáról minden olyan 

szennyeződést el kell távolítani, ami 

akadályozhatja a csapadék akadálytalan lejutását, 

és a levegő szabad áramlását.  

 A munkát úgy kell ütemezni, hogy a végleges fedés 

a lehető legrövidebb idő alatt felkerüljön. 

A JUTADACH MONOLITIC a beépítési útmutató 

szerint alkalmazva, és figyelembe véve a hatályos 

irányelveket, beépíthető fémlemezfedés alá. 
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