
STline nopová fólie N
Hydroizolační fólie

Technický list

Náviny:  20 m    Šíře: 0,5 m 
  20 m    Šíře: 1,0 m
  20 m    Šíře: 1,5 m
  20 m    Šíře: 2,0 m

Výrobce:
Gutta Werke GmbH
Banhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746

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 STline nopová fólie N Zkušební metoda Harmonizovaná
tech. spec.

Reakce na oheň F EN 13501-1

DIN EN
13967:2012

Vodotěsnost (2 kPa, 4h) Vyhovuje EN 1928

Odolnost proti protrhávání NPD EN 12310-1

Pevnost spoje NPD EN 12317-2

Odolnost proti nárazu NPD EN 12691

Pevnost v tahu

- podélná > 210 N/50 EN 12311-2

- příčná > 170 N/50 EN 12311-2

Odolnost proti statickému zatížení NPD EN 12730

Trvanlivost

- vodotěsnost po umělém stárnutí NPD EN 1928

- vodotěsnost po vystavení chemikáliím NPD EN 1928

Nebezpečné látky NPD

Pevnost v tlaku 400 kN/m2 DIN EN ISO 256 19-2 -

Účel použití Hydroizolační pásy a fólie – umělohmotné a elastomerové pásy do izolace proti vlhkosti a vodě – typ V

Charakteristika
výrobku

• HDPE materál
• chrání spodní konstrukci stavby proti vlhkosti a tím zvyšuje její životnost
• chrání svislou i vodorovnou izolaci
• je nezbytnou součástí drenážních systémů
• chrání podlahy před zemní vlhkostí
• zamezuje pronikání radonu do stavby
• nahrazuje izolační přizdívku
• ochrana podzemních staveb a tunelů

Montážní návod

Nopovou fólií je možné pokládat na vodorovné i svislé plochy na podklad zbavený ostrých výstupků. Spojování 
fólií je možné provést přeložením min. o 4 řady nopů v případě použití jako ochrany proti vzlínající vlhkosti. 
Při použití na svislé konstrukce (např. sanace vlhkého zdiva), kde jsou snížené nároky na vodotěsnost fólie 
je možno fólii kotvit mechanicky - pevnostními hřeby s podložkou nebo talířovými hmoždinkami. V případě 
použití fólie jako náhrady izolační přizdívky je možné fólii mechanicky kotvit pouze nad úrovní hydroizolace. 

NPD = žádné vlastnosti nejsou stanoveny (angl. No Performance Dertermined)


