Parotìsná reflexní fólie

GUTTAFOL ALU THERM
Parotìsná reflexní folie GUTTAFOL ALU THERM v sobì kombinuje
vlastnosti parotìsné fólie, tepelné izolace a reflexních úèinkù. Fólie
je vyrobena laminací reflexní hliníkové vrstvy na bublinkovou fólii.
Hliníková vrstva odrazí až 92% tepelného záøení zpìt do místnosti.
Reflexní vrstva spolu se vzduchovými polštáøky bublinkové fólie a vzduchovou mezerou mezi fólií a vnitøním obkladem pùsobí jako dodateèné izolace nahrazující
až 5 cm minerální vaty. Aplikací fólie se odstraní tepelné mosty mezi izolací a krokvemi.
Ekonomická návratnost fólií GUTTAFOL ALU THERM je 1– 2 roky.
Vlastnosti:
• 100% parotìsná zábrana
• 95% odraz tepelného záøení
• 20% úspora tepelné energie
• chrání proti elektromagnetickému záøení
• vysoká pevnost v obou smìrech
• odolná proti chemickým látkám
• dlouhá životnost
• složení vrstev: polyester – hliník – polyetylen –
bublinková fólie (polyetylen)

Støešní systém
GUTTAFOL
DS ALU THERM

1 - Laování
2 - Kontralatì
3 - Paropropustná reflexní fólie GUTTAFOL DO 135 REFLEX
4 - Tepelná izolace
5 - Parotìsná reflexní fólie GUTTAFOL DS ALU THERM
6 - Vzduchová mezera vytvoøená pomocí latí nebo CD profilù
7 - Vnitøní obklad

Montáž:
Folii napneme pod krovy reflexní stranou smìrem do místnosti. Pøesah pásù se ponechá 10 cm.
Spoje se pøelepí reflexní páskou, aby se zamezilo pronikání vodních par do izolace. Také kolem stìn,
støešních oken a komínù je nutno folii øádnì dotìsnit. Na fólii se namontují døevìné hranoly nebo CD
profily, na které se pøipevní sádrokarton, pøíp. jiný obklad. Vzduchovou mezeru mezi folií a obkladem
(min 2 cm) je nutno dodržet pro zachování reflexních vlastností.
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Hmotnost

120 g/m

Propustnost vodních par

sd = 380 m

Rozmìr role

50 x 1,2 m (60 m2)

Teplotní odolnost:

-40°C až +80°C
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