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Tulajdonságok Szabvány Me Érték 

Hossz: EN 1848-2 (m) 50 

Szélesség: EN 1848-2 (m) 1,5 

Tekercssúly  Kg 15 

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

(%) 
30/70 

(-15-30/+20+30) 

Egységnyi területre jutó 
tömeg: 

EN 1849-2 (g/m2) 200  (+-10) 

Szakító szilárdság: 
EN 12311-1 
EN 13859-1 

(N/50mm) 
350/190 

(-70-25/+70+50) 

Vízgőz átviteli tulajdonság 
Sd Érték 

EN 12572 
EN1931 

(m) 
0,045 

(-0,015  +0,015) 

Éghetőségi besorolás: 
EN 13501 

EN 11925-2 
(osztály) E 

Alkalmazási hőmérséklet:  (C°) -40/+80 

Víz behatolási ellenállás: 
EN1928 

EN13111 
(osztály) W1 

Négyrétegű diffúziós tetőfólia , fényvisszaverő ALUMÍNIUM bevonattal 

 

 

 

 

Termék leírása: A JUTADACH 190 AL  négyrétegű 

vízszigetelő tetőfólia, mely áll két réteg nem szőtt polipropilén 

textíliából, diffúziós membránból, és fényvisszaverő ALUMÍNIUM 

rétegből. 

Ferde tetőszerkezeteknél közvetlenül fektethető a diffúziós zsaluzatra 

a hőszigetelésen. 

A teljes szarufa magasság kitölthető szigetelőanyaggal. A fóliát a 

zsaluzatra fektetjük, így csökkenthetjük a károsodásának kockázatát. 

A tetőfólia biztosítja a megfelelő vízzáróságot. 

A fólia , fényes rétegnek köszönhetően , hatékony hő visszaverő 

képességgel rendelkezik. Ezt a tulajdonságát az idő nem csökkenti, 

nem kopik, korróziónak ellenáll. Hővisszaverő rétegének 

köszönhetően a nyári időszakban is kellemes klímát biztosít a 

tetőtérben. Kiváló védelmet nyújt a külső hatásokkal szemben, 

stabilizálja a belső klímát, nagyon magas külső hőmérséklet esetén is. 

A tetőszerkezetből eltávolítja a párát, és olyan zárt rendszert hoz 

létre, mellyel megvédi a szigetelést az esőtől , porhótól,portól, 

koromtól. 

Alkalmazható, égetett cserép, betoncserép, és palafedés alá. 

Használható függőleges falaknál is, mint szélfogó. 

Nem rohad , nem penészesedik. Egészségre ártalmatlan. 

A legkisebb tetőhajlat amire beépíthető 17 °. 

Ha ennél alacsonyabb tetőhajlatra kívánjuk beépíteni , a gyártóval 

kell konzultálni.  

 

A tetőfóliát  a diffúz zsaluzatra, tiszta és sima felületre fektetjük , 

elkerülve annak gyűrődését. A fektetést az eresz vonalánál 

kezdjük haladva a tetőgerincig  min 10 cm- átfedéssel 

Az átfedéseknél a fóliasávokat érdemes összeragasztani 

JUTADACH SP 38  kétoldalú ragasztószalaggal. PVC alapú 

ragasztó, nem használható. 

A fóliát laposfejű rozsdamentes szegekkel, vagy tűzőgép 

kapoccsal rögzítjük a szarufán. A szarufák távolsága nem lehet 

több, mint 1,2 m. Az ellenlécek vastagságának, legalább 50 mm-

nek kell lennie. Az  így létrehozott szellőzőrés teszi lehetővé a 

pára és a csapadék eltávozását. Ügyelni kell az impregnált fa 

szerkezetek száradására, hogy azok kémiailag ne károsítsák a 

tetőfóliát. 

 

A  fólia telepítése után, a tetőfedés elkészítése előtt, a 

membrán felületéről minden szennyeződést el kell távolítani. 

A végleges fedést a lehető legrövidebb időn belül el kell 

végezni, hogy a fólia az UV sugárzástól, valamint az egyéb 

időjárási tényezőktől, a legkevésbé károsodjon  
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A TERMÉKHEZ TARTOZÓ TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEN LETÖLTHETŐ ! 


