
STline parozábrana 110
Parotěsná fólie

Účel použití Parozábrana - ochrana před pronikáním vodních par do střešní konstrukce.

Charakteristika
výrobku

• 3-vrstvá střešní fólie s výztužnou PE mřížkou
• parotěsná zábrana zabraňuje v pronikání vodních par vzniklých činností v domě do střešní konstrukce 

a tepelné izolace.
• vysoká mechanická odolnost umožnuje aplikaci přímo na tepelnou izolaci nebo bednění
• aplikace i do konstrukcí provětrávaných fasád bez otevřených spár

Montážní návod

Parotěsná zábrana je určena pro použití pouze v interiéru. Umisťuje se mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad 
místnosti. Pokládá se horizontálně, nebo vertikálně na  vnitřní stranu krokví, či jinou nosnou konstrukci 
strřechy těsně k aplikované tepelné izolaci. Fólii je možno pokládat k tepelné izolaci oběma stranami.
Připevnuje se buď sponami mechanické sešívačky, pozinkovanými nebo hliníkovými hřeby. Každý průnik 
hřebu je nuno utěsnit. Je třeba dbát na  pečlivé slepení jednotlivých pásů parotěsné fólie pomocí vhodné 
lepicí pásky a vyloučit v nich jakékoliv otvory. Ty je třeba dotěsnit pomocí vhodných komprimačních pásek 
ke  všem konstrukcím (oknům, zdem atd.) Parotěsnost zábrany nesmí být narušena ani rozvody elektřiny 
a vody. Fólie nesmí být dlouhodbě vystavena slunečnímu záření. 

Technický list

Plošná hmotnost: 90 g/m2       Návin: 50 m / 25 m        Šíře: 1,5 m
Výrobce:
SVITAP J.H.J. spol. s r.o.
Kijevská 423/8
568 02  Svitavy

Dodavatel:
Gutta CR Praha s.r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508
160 00 Praha

Distributor:
STAVMAT STAVEBNINY, a.s.
Pod Můstkem 884, 252 19  Rudná
tel.: +420 311 670 607, www.stavmat.cz

Vlastnost Jednotka ST line 
Parozábrana 110

Vodotěsnost - vyhovuje

Odolnost proti nárazu mm NPD

Trvanlivost:
- propustnost vodní páry
  po umělém stárnutí - vyhovuje

- chemická odolnost - NPD

Odolnost proti protrhávání:
- podélně

N
≥ 100

- příčně ≥ 100
Pevnost spoje N/50 mm NPD

Propustnost vodní páry 
(Ekvivalent difuzní tloušťky Sd) m 29 ± 8 m

Tahové vlastnosti

- pevnost v tahu podélně
N/50 mm

≥ 190
- pevnost v tahu příčně ≥ 100
- tažnost podélně

%
≥ 8

- tažnost příčně ≥ 5
Reakce na oheň - F
Nebezpečné látky - neobsahuje


