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Tulajdonságok Szabvány 
Mérték 
egység 

Érték 

Hossz: EN 1848-2 (m) 50 

Szélesség: EN 1848-2 (m) 1,5 

Vastagság:  (mm) 0,48 

Tekercssúly:  (Kg) cca 21 

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

(%) 25/25 

Egységnyi területre 
jutó tömeg: 

EN 1849-2 (g/m2) 270  (+-20) 

Szakító szilárdság: 
EN 12311-1 
EN 13859-1 

(N/50mm) 
360/240 

(+-60/+-60) 

Vízgőz átviteli 
tulajdonság Sd 

Érték 

EN 12572 
EN1931 

(m) 
0,02 

(-0,01  +0,04) 

Éghetőségi 
besorolás: 

EN 13501 
EN 11925-2 

(osztály) B 

Alkalmazási 
hőmérséklet: 

 (C°) -40/+100 

Víz behatolási 
ellenállás: 

EN1928 
EN13111 

(osztály) W1 

Méretstabilitás: EN 1107-2 (%) <1 

Hidrosztatikus 
nyomáspróba:  EN20811 (cm) >100 

Kétrétegű laminált robosztus erősen vízálló  

páraáteresztő tetőfólia . 

  

 

 

 

 

 

 

TERMÉKLEÍRÁS: 

-a JUTATOP kétrétegű vízszigetelő biztosító alátét, 

mely egy alsó szőtt poliészter textíliából, és egy felső 

funkcionális bevonatból áll. Beépített kétoldali 

ragasztócsíkkal. 

a JUTATOP diffúziós tetőfólia mely alkalmazható , 

nagyon alacsony hajlásszög esetén is. Fektethető 

közvetlenül a szigetelésre, vagy azon lévő deszkázatra. 

A teljes szarufaköz kitölthető szigetelőanyaggal. A 

tetőfólia különleges összetétele biztosítja a szerkezet 

vízzáróságát és feszességét, alacsony hajlásszög esetén 

is , a speciális rögzítő és tömítő anyagok használatával. 

a JUTATOP eltávolítja a szerkezetből a vízpárát, 

kívülről olyan zárt rendszert alkot, mely megvédi a 

szigetelést a széltől , esőtől és a portól. 

a JUTATOP alkalmazható betoncserép, agyagcserép, 

valamint palafedés alá. Tartós, ellenáll a 

kemikáliáknak, nem rohad, nem penészesedik. 

A minimális tetőhajlásszög, amire beépíthető 6°. 
 

BEÉPÍTÉS : 

-a fektetést az eresz vonalánál kezdjük haladva a 

tetőgerincig 15 cm-es átlapolással 

-abban az esetben ha a tető hajlásszöge 22°-nál 

kisebb , ajánlatos tömítő szalag használata (beépített, 

vagy JUTADACH SP 38) 

-a fóliát laposfejű rozsdamentes szegekkel, vagy 

tűzőgép kapoccsal rögzítjük a szarufán 

-a fólián áthatoló szerkezeti elemeket  ajánlott  

JUTADACH SP Super szalaggal tömíteni 

-a gyártói utasítás szerint az egész szerkezet 

megfelelő szellőztetéséről gondoskodni kell 

- a szellőzőrésnek min 50 mm kell lennie 

- a végleges fedést, a lehető legrövidebb időn belül el 

kell készíteni 

-az ellenlécek alá a jó szigetelés érdekében célszerű 

JUTADACH TPK Super szegtömítő szalagot ragasztani . 

- a ragasztásnál ügyelni kell hogy a felület tiszta, sima, 

száraz por és zsírmentes legyen. A ragasztási 

hőmérséklet min. 7 C ° 
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