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TECHNICKÝ LIST

BWK-Dachzubehör GmbH
Birkichstraße 1

D – 74549 Wolpertshausen NB – 1508 -CPR
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07 / LE-Dop 6794 – MPF 4114

SOLID SD 150 PE
POPIS/ POUŽITÍ

Solid SD 150 PE je 3vrstvá koextrudovaná PE parotěsná fólie, která splňuje všechny požadavky pro
profesionální použití. I přes svoji nižší tloušťku dosahuje inovativní konstrukce stejné hodnoty bariéry jako
komerčně dostupné parotěsné zábrany PE  200 mµ. K výrobě této kompozitní fólie se používají pouze 
vysoce kvalitní granuláty. Regenerujte, např. zde nejsou použity hodnoty Sd. U Solid DB 150 PE vedla 
speciální kombinace nejmodernějších materiálů a výrobních možností k nové generaci parotěsných fólií PE, 
která stanoví nová měřítka v kvalitě, síle a snadnosti zpracování. Vhodný také pro ploché střechy, splňuje 
všechny požadavky (snížené požární zatížení) na průmyslové střechy podle DIN 18234 a směrnic pro 
průmyslové budovy. U parotěsné bariéry Solid DB 150 PE a větrné bariéry pro interiéry je v souladu s DIN 
4108 zabráněno vstupu škodlivé vlhkosti a větru. Vzduchotěsná a obzvláště snadno instalovatelná 
parotěsná zábrana pro vnitřní a střešní konstrukci ve spojení s paroprůpustnými spárovacími a spárovacími 
membránami chránící vnitřní střešní konstrukci před vlhkostí a průvanem. Ochrana proti pronikání vlhkosti a 
ztrátám tepla pohybem vzduchu v izolaci.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti Norma Hodnota
Materiál:  vícevrstvý PE (3vrstvý)
Plošná hmotnost: EN 1849-1 150g/m2

Tloušťka:   EN 1849-1 125mµ

Vodotěsnost: EN 1928 splňuje, vodotěsn
Odolnost proti rázovým zatížením EN 12691 KLF

Propustnost pro vodní páru: EN ISO 12572 Sd > 150 m

Trvanlivost propustnosti pro vodní páru: EN 1296/ EN 1931 splňuje
Odolnost proti dalšímu roztržení: EN 12310-1 podélně/ příčně: >170 N
Pevnost v tahu: EN 12311-1 podélně/ příčně: >150 N

Tažnost: EN 12311-1 podélně/ příčně:  >850 %

Odolnost proti ohni: EN 13501-1 třída E
Baustoffklasse: DIN 4102-1 B2
Výhřevnost / požární zátěž: DIN 18234-1-2 < 5000 kJ/m²/ nízké požární zatížení
Teplotní stabilita: DIN EN 1296 -40°C až +80°C
Šířka role:  4 m (složený ca. 4 x 1 m)

Délka role:  25 m

Hmotnost role:  12,5 kg

VPE: role / paleta 50

Art.-Nummer:  1000006794
Hodnoty mohou podléhat tolerancím. Pokud není uvedeno, platí průmyslová standardní tolerance podle normy, materiálu a vlastností.

Poznámka:
Hodnoty / vlastnosti základních vlastností podle EN / pokynů ke zpracování najdete v aktuálních
technických datech / datovém listu / pokynech ke zpracování / pokynech. Hodnoty mohou
podléhat tolerancím. Pokud není uvedeno, platí průmyslová standardní tolerance podle normy,
materiálu a vlastností. Všechny informace vycházejí z aktuálního stavu našich zkušeností v
době vytvoření. Je-li to nutné, je třeba je případně upravit / změnit. Změny vyhrazeny. Platí naše
všeobecné prodejní a dodací podmínky.


