
 

JUTATOP WB (2AP) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulajdonságok Szabvány 
Mérték 
egység 

Érték 

Hossz: EN 1849-2 (m) 50 

Szélesség: EN 1849-2 (m) 1,5 

Tekercs súly:  (kg) cca 21 kg 

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

(%) 25 / 25 

Egységnyi területre jutó 
tömeg: 

EN 1849-2 (g/m2) 270 

Szakító szilárdság: 
EN 12311-1 
EN 13859-1 

(N/50mm) 360 / 240 

Szeg húzási ellenállás: 
EN 12310-1 
EN 13850-1 

(N) 160 / 190 

Vízgőz átviteli 
tulajdonság Sd Érték 

EN 12572 
EN1931 

(m) 0,02 

 

Éghetőségi besorolás: 

EN 13501 
EN 11925-2 

(osztály) B 

Alkalmazási 
hőmérséklet: 

 (C°) -40/+100 

Víz behatolási ellenállás: 
EN1928 

EN13111 
(osztály) W1 

JUTATOP WB 

TAPE 
Átfedések vízzáró ragasztásához 

JUTADACH 

MASTIC SUPER 
Az anyag esőálló ragasztásához 

Kétrétegű  laminált ,magas UV stabilitású szélfogó fólia , nyitott szellőztetett szerkezetre 

 

 

 

 

Termék leírása: 
A JUTATOP WB  egy kétrétegű , magas UV stabilizációjú, 

magas páraáteresztő képességű légzáró fólia, nyitott 

homlokzatfedés alá. 

Az anyag áll egy alsó , nem szőtt poliészter szövetből, és felső 

speciális rétegből. 

A JUTATOP WB közvetlenül fektethető a hőszigetelésre,vagy azon 

lévő diffúziós zsaluzatra. Így a teljes szerkezet kitölthető 

szigetelőanyaggal. 

Robosztus felépítésének köszönhetően, egy tökéletes és  

hosszantartó eső elleni védelmet nyújt. 

A JUTATOP WB anyagának köszönhetően , eltávolítja a 

szerkezetből a párát, és egy olyan zárt rendszert hoz létre, mellyel 

megvédi a hőszigetelést a csapadéktól,portól, porhótól , koromtól. 

Alkalmazható,szélfogóként, nyitott homloktati burkolat alatti 

szigetelésként. A burkolat nyitott része max. 5 cm lehet, de az 

egységnyi rész max. 40 %-a. 

Ellenáll az impregnáló anyagoknak , nem penészesedik, 

gombásodik. Egészségileg ártalmatlan. 

A JUTATOP WB 2AP már beépített kétoldali ragasztócsíkkal kerül 

forgalomba, megkönnyítve ezzel a fólia beépítését. 

 

BEÉPÍTÉSE: 
A JUTATOP WB fóliát tiszta száraz, és egyenletes felületre építjük be. 

Közvetlenül a fa szerkezetre , vagy az arra épített diffúz zsaluzatra, 

gyűrődés mentesen. A fektetést az alaptól kezdjük , 10 cm-es 

átfedésekkel , így biztosítva a megfelelő szélzárást.  

Abban az esetben ha nem , a már előre beépített ragasztócsíkkal 

ellátott 

JUTATOP WB 2 AP fóliát használjuk, az átfedéseket JUTATOP MASTIC 

vízálló ragasztóval kell összeragasztani. Ügyeljünk arra hogy ez a 

ragasztás a lehető legrövidebb legyen, és lehetőség szerint a fedés alatt 

védett helyen legyen.  

A fóliát lapos fejű rozsdamentes szegekkel, vagy mechanikus tűzőgép 

kapoccsal rögzítsük, az átfedéseknél , az alsó fóliacsíkon. Az áthatoló 

szerkezeteket , /csöveket, kábeleket/  JUTADACH MASTIC SUPER vagy 

JUTATOP WB TAPE szalaggal tömítsük. 

A fóliát lécezéssel kell biztosítani. Ez adja a külső borítás alapját.  A 

lécek alatt, az egyenletes magasság, valamint a megfelelő tömítés 

érdekében, JUTADACH TPK Super szegtömítő szalagot kell alkalmazni. 

 

A fólia és a homlokzati panelek közötti résnek egyenletesnek,és min. 2 

cm- nek kell lenni. Ez lehetővé teszi a homlokzat megfelelő szellőzését. 

Ha a fóliát impregnált alapra építjük be,meg kell várni annak teljes 

kiszáradását. 

Figyeljünk a részletekre. A homlokzati borítás felszerelése előtt, a 

fóliáról minden szennyeződést el kell távolítani, ami megakadályozhatja 

a szabad légáramlást.  

 


