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Biztosítani kell a szellőzést az eresznél, valamint a 

tetőgerincnél. 

Figyeljünk a részletekre, a fedés előtt távolítsunk el minden 

szennyeződést a fóliáról, ami akadályozhatja a szabad 

légáramlást, vagy a víz lefolyását. A tetőfedést a lehető 

legrövidebb idő alatt végezzük el. A tekercsek PE fóliába 

vannak csomagolva. Raktározni tiszta száraz helyen kell . 

Óvni kell az UV sugárzástól felhasználás előtt, és a 

tetőszerkezeten  is. 

 

 

JUTADACH 160 MASTER +2AT      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

Tulajdonságok Szabvány 
Mérték 
egység 

Érték 

Hossz: EN 1848-2 (m) 50 

Szélesség: EN 1848-2 (m) 1,5 

Tekercs súly:  Kg cca 15 

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

(%) 40/50 

Egységnyi területre 
jutó tömeg: 

EN 1849-2 (g/m2) 160   

Szakító szilárdság: 
EN 12311-1 
EN 13859-1 

(N/50mm) 420/420 

Vízgőz átviteli 
tulajdonság Sd 

Érték 

EN 12572 
EN1931 

(m) 0,02 

Éghetőségi 
besorolás: 

EN 13501 
EN 11925-2 

(osztály) E 

Alkalmazási 
hőmérséklet: 

 (C°) -40/+80 

Víz behatolási 
ellenállás: 

EN1928 
EN13111 

(osztály) W1 

Négyrétegű , szélzáró , diffúziós tetőfólia , hálóerősítéssel. 

 

 

 

 

 

Termék leírása: 
A JUTADACH MASTER négyrétegű vízszigetelő alátétfólia, mely áll két külső 

merevített, szilárdságot biztosító szövetlen anyagból, egy belső vízszigetelő 

rétegből, és egy plusz hálóerősítésből. Ezzel lehetővé válik a nagyobb 

távolság a szarufák között. Beépített kétoldali ragasztószalaggal. 

Szélzáró alátétfedés.  
  A fólia páraáteresztő tulajdonsága mellett, megvédi a tetőszerkezetet és a 

hőszigetelést az időjárás káros hatásaitól , véd az esőtől , portól porhótól és 

széltől. 

   Felhasználható minden ferde tetőszerkezetre /szellőzött, szellőzetlen, 

zsaluzott, zsaluzatlan/ éppúgy , mint homlokzati fólia és szélvédő. A 

szigetelés kitöltheti az egész szarufa magasságot. 

Robosztus összetétele, lehetővé teszi vele a munkát , olyan tetőszerkezetnél 

is, ahol nagy a teherhordó szerkezet fesztávolsága /szarufa , kötőgerenda/ , 

ahol gyakori az erős szél , vagy alacsony a tetőhajlat. 

  Használhatjuk egyenesen a szigetelésre, vagy az arra épített zsaluzásra 

fektetve. Felhasználását ajánljuk égetett tetőcserép, betoncserép, és pala 

fedés alá. Járható. 

  Alkalmazható függőleges falaknál szélfogóként. 

A JUTADACH MASTERT 15 ° tetőhajlattól lehet beépíteni. Ha ennél 

alacsonyabb hajlású tetőre szánjuk beépíteni, ajánlatos ezt a gyártóval 

konzultálni.  

Beépítése: 
-a tetőfóliát gyűrődésmentesen ,horizontálisan és függőlegesen a 

nyomtatott oldalával a héjazat felé kell fektetni .A beépítést az 

eresznél kezdjük, haladva a tetőcsúcsig, min.10 cm átlapolással. 

Ahhoz, hogy a hosszantartó esőzések idején megakadályozzuk a 

víz behatolását, és biztosítsuk a fólia szél elleni zárását, ajánlatos a 

fólia sávokat  JUTADACH SP 38 szalaggal összeragasztani. 

A JUTADACH SP 38 szalagot használhatjuk akkor is, ha a tető 

hajlásszöge kisebb mint 22°. Hosszában a fóliát a szarufa fölött 

kötjük össze. 

A tetőfóliát rozsdamentes  laposfejű szeggel, tűzőgéppel erősítjük 

fel,/mindig csak az átfedésnél/ és max 1,4 m szélességben 

egymástól, tetőléccel biztosítjuk, melyek mérete legalább 5x5 cm. 

Az eresznél ajánlatos a fóliát leragasztani a cseppentőlemezre. A 

fólián áthatoló szerkezeti elemeket  ajánlott  JUTADACH SP SUPER 

szalaggal tömíteni. 

  Ha a JUTADACH MASTER tetőfóliát impregnált alapra fektetjük, 

meg kell várni annak teljes kiszáradását. 

Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről a fedélhéjazat alatt. A 

légnyílásokat biztosítani kell a behatoló állatok ellen. Az ellenlécek 

alá JUTAFOL TPK szalagot kell használni, főleg az alacsony hajlatú 

tetőszerkezeteknél. Ez biztosítja a szerkezet vízállóságát, abban az 

esetben is , ha a fólia kidomborul a héjazás irányába. Ha a 

tetőtaréj alatt az elszigetelt szerkezet és a fólia között 1,5 m-nél 

magasabb légréteg keletkezik, ajánlatos a fóliasapka beépítése. 
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