
Техническа карта

Пародренажно хидроизолационно фолио със самозалепваща се лента

Характеристики:

- Пропускливост на водни пари, s  стойност ~ 0,04 m

- Силно устойчиво на разкъсване 3-слойно фолио с полипропиленово 

  покритие

- Ветроустойчиво благодарение на самозалепващата се лента от двете 

  страни на ролката

- Лесен монтаж (Маркери за застъпване)

- Устойчиво на средствата за защита на дърво

- Няма нежелани реакции при контакт с други строителни материали

d 

Области на приложение:

  

Материал

d s  стойност

Дебелина

Клас на горимост

Якост на опън надлъжно

Якост на опън напречно

Макс. надлъжно разтягане   

Макс. напречно разтягане  

Устойчивост на разкъсване 
с пирон (по дължина)

Устойчивост на разкъсване 
с пирон (по ширина)

Устойчивост на проливен дъжд

2 

Тегло на ролката

2 2

- Като вторично покривно покритие на скатни покриви – под керемидите и въздушния вентилационен канал – 

  директно върху дървените греди (върху топлоизолацията) или директно върху дъсчената обшивка, с която 

  е завършен покрива. 

- Като покритие върху топлоизолацията в системата на вентилируема фасада, където защитава изолацията 

  от проникването на влага и срещу влиянието на вятъра.

- Като защита от атмосферна влага в неотопляеми подпокривни пространства, където се поставя под скатния 

  покрив

Технически характеристики                         Данни                     Мерна единица                      Стандарт

Ширина                Дължина                        Количество                           Брой                          Количество

URSA SECO   PRO 0,04

ТП УРСА Словения, Бул. България 49 А, ет.2, офис 9, 1404 София
Телефон: + 359 2 988 89 25, Факс: + 359 2 988 89 26 
E-mail: assistance.bulgaria@uralita.com

EN ISO 12572

DIN 1849-2

DIN 4102-1

EN 13501-1 

EN 12311-1

EN 12311-1

EN 12311-1

EN 12311-1

m

mm

N/5 cm

N/5 cm

(%) 

(%)  

0,8

B2

270

270

50

40

3-слойно фолио с полипропиленово покритие

N/mm160   20

Плътност g/m

kg

EN 12310-1150   20 N/mm

Устойчивост на слънчева светлина

Техническата информация се основава на нашите сегашни знания и опит. При описанието на областите на употреба е възможно отделни 
съотношения в определени случаи да не са спазени, заради което не поемаме никаква отговорност. Моля, спазвайте действащите технически 
изисквания и специализираните норми.  
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AZ: 090330-2

Цвят

устойчиво 

-40 до + 80

Червено(бордо)

13

~ 175

Месец

DIN 1928

1,5 m                          50 m                             75 m /ролка                    20 ролки/палет                1500 m /палет

+-

+-

Температурен диапазон на употреба

3 (UV-стабилизирана)

Устойчивост на водопроникване Клас W1

~

~ 

EN 12310-1

C

~ 0,04~
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