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Guttafol®DS ALU 110
Ekonomická reflexní parozábrana

Zamýšlené použití:  Parotìsná fólie na interiérové stranì tepelnì izolaèních vrstev v podstøešních 
prostorech.

Vysoce parotìsné fólie Guttafol DS ALU 110 je vyrobena z polyetylénové fólie vyztužena pevnou
møížkou a potaženou reflexní metalickou vrstvou. Použité materiály zajišťují vysokou 
parotìsnou schoponost fólie, vysokou pevnost a dlouhou životnost. 

Reflexní vrstva odráží sálavé teplo zpìt do interiéru a tím zvyšuje tepelnì izolaèní parametry støešní 
konstrukce.

Kód výrobku:

Guttafol DS ALU 110 ( 50 × 1,5m ):    3750293

Vlastnost Jednotka
DS ALU 110

Vodotěsnost - vyhovuje

Odolnost proti nárazu mm NPD

Trvanlivost:
- propustnost vodní páry
  po umělém stárnutí

- vyhovuje

- chemická odolnost - NPD

Odolnost proti protrhávání:
- podélně

N
≥ 80

- příčně ≥ 80

Pevnost spoje N/50 mm NPD

Propustnost vodní páry 
(Ekvivalent difuzní tloušťky Sd)

m 118 ± 37 m

Tahové vlastnosti

- pevnost v tahu podélně
N/50 mm

≥ 220

- pevnost v tahu příčně ≥ 150

- tažnost podélně
%

≥ 12

- tažnost příčně ≥ 12

Reakce na oheň - E

Nebezpečné látky - neobsahuje
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Montážní návod:
Parotìsné zábrany jsou urèeny pro použití pouze v interiéru. Umisťují se mezi tepelnou izolaci a vnitøní obklad 
místnosti. Pokládají se horizontálnì nebo i vertikálnì na vnitøní stranu krokví èi jinou nosnou konstrukci støechy, tìsnì 
k aplikované tepelné izolaci. Fólii je možno pokládat k tepelné izolaci obìma stranami.

Fólie se pøipevòují buï sponami mechanické sešívaèky, nebo popøípadì pozinkovanými nebo hliníkovými høeby.  
Každý prùnik høebu je nutno utìsnit. Je tøeba dbát na peèlivé slepení jednotlivých pásù parotìsných fólií pomocí 
vhodné lepicí pásky a vylouèit v nich jakékoli otvory. Ty je potøeba dotìsnit pomocí vhodných komprimaèních pásek 
ke všem konstrukcím (oknùm, zdem atd.). Spoje se pøelepují parotìsnou lepicí páskou. Parotìsnost zábrany nesmí 
být narušena ani rozvody elektøiny a vody.

Fólie nesmí být dlouhodobě vystaveny UV záření a povětrnostním vlivům!

Doporučené příslušenství:

Guttaband Butylband - oboustrannì lepicí butylkauèuková páska

Gutta Profi lepidlo na parozábrany - jednosložkové lepidlo bez rozpouštìdel a bez zápachu. Odolává vodì a 
teplotám do 80°C.
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