Membrány a fólie
do střešních
a fasádních systémů
VÝROBNÍ PROGRAM

NOVINKA!

podstřešní fólie

WÜTOP®

Možnosti použití membrán a fólií
do střešních a fasádních systémů

Sklon střechy

Předepsané třídy fólií podle požadavků pro pálenou a betonovou krytinu

Při dodržení bezpečného sklonu střešní krytiny (BSK)
Bez dalších zvýšených
požadavků
Třída 6

Další zvýšený
požadavek
Třída 6

Dva další zvýšené
požadavky
Třída 5

Tři další zvýšené
požadavky
Třída 4

Více jak 3 další zvýšené
požadavky
Třída 3
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Třída 4
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Třída 3
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Třída 2
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Třída 1

Třída 1

>= Bezpečnostní sklon krytiny
V případě nedosažení BSK

Minimální sklon střechy 10°

Další zvýšené požadavky:
•

Použití k bytovým účelům (2)
pozn.: za stejný požadavek je považován
i „bungalov“ (tepelná izolace je sice umístěna hluboko pod podstřešní fólií,ale bez
horního krytí hydroakumulační vrstvou).

Podstřešní fólie

Třída 1

Konstrukční zvláštnosti (nadstavby, hřebeny,
úžlabí, střešní okna) (po 1).
Délka krokví nad 10 m.
Klimatické poměry (vítr, množství srážek,
zatížení sněhem, teplota, poloha…) (po 1).

•
•

•
•
•

Nedosažení bezpečného sklonu střešní
krytiny.
Místní ustanovení (stavební řád, atd.).
V případě více než 3 dalších zvýšených
požadavků se doporučují dodatečná
opatření řádově vyšších tříd.
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WÜTOP 150G Thermo
®

EURASOL ND

Související produkty*

•

EURASOL

®

®
®

EURASOL® Těsnicí EURASOL® Těsnicí páska
páska pro utěsnění pro utěsnění hřebíkových
hřebíkových spojů

spojů

WÜTOP® WRD

WÜTOP® WRD

* Dodržujte prosím příslušné pokyny pro zpracování

®
®
®

®

®
®

WÜTOP® WRD

®

®
®

VAŠE VÝROBKY PRO šikmou STŘECHU
ODOLNé VŮČI VĚTRU S INTEGROVANÝM
UTĚSNĚNÍM HŘEBÍKOVÝCH SPOJŮ
Podstřešní fólie

Wütop® Thermo ND/ND SK
Lepení podstřešních fólií

EURASOL® ND
Utěsnění hřebíkových spojů

Není nutné *

Napojování na přilehlé
podklady stavebních
konstrukcí, opravy

EURASOL® ND
*

Wütop® WRD

Při uzavření speciálního smluvního ujednání. V případě podkročení bezpečného sklonu střešní krytiny musí být dodržena odborná pravidla Svazu německých pokrývačů /ZVDH/.

Neprodyšnost
ve vnitřní části.

Odolnost vůči
větru zvenčí.

Neprodyšnost a odolnost vůči větru
zevnitř i zvenčí.

WÜTOP® THERMO ND/SK
podstřešní FÓLIE

Podstřešní fólie z polyesteru
s utěsněním hřebíkových spojů.*
Thermo ND SK
Obj. č. 0681 001 036

WÜTOP® Thermo ND/SK je vysoce difúzně otevřená
podstřešní fólie na bázi polyesteru s monolitickou
membránou pro přímé položení na tepelnou izolaci
nebo bednění v případě větraných i nevětraných
šikmých střech. V kombinaci s parobrzdou / parozábranou WÜTOP ® a lepicími páskami EURASOL®
lze realizovat moderní neprodyšné a větru odolné
konstrukce podle aktuální vyhlášky
o úsporách energie.
Dodržujte prosím návod pro pokládku tohoto
výrobku.
•

Technické údaje
Označení

Norma/ jednotka

Hodnota

Plošná hmotnost

EN 1849-2/g/m²

220

Odolnost vůči dalšímu trhání
(dřík hřebíku)

EN 12310-1/
N/200 mm

podélně
příčně

110
130

Chování při tahu
Maximální tahová síla

EN 12311-1/
N/50 mm

podélně
příčně

465
295

Hodnota sd

EN 1931/m

ca. 0,09

Odolnost vůči průniku vody

EN 1928:2001

W1

Chování při požáru

EN 13501-1

E (staré B2)

Stálost při změnách teploty

EN 13859-1/°C

- 40 až +150

Dilatace podélná/ příčná

EN 12311-1/%

30/60

Chování při ohybu za studena

EN 1109/°C

< -40

Vhodnost jako pomocné zastřešení

týdny

12

Vhodnost jako dočasné zastřešení pro břidlice

týdny

12

Šířka pásu

m

1,5

Délka role

m

50

Plocha role

m²

75

Hmotnost role

kg

16,5

Obalová jednotka

Rolí na paletě

24

MWF - 05/03 - 12156 - © •

Odolnost vůči
větru zvenčí.
Ověřená těsnost vůči
hnanému dešti.
Splňuje požadavky podle
produktového listu Centrálního svazu německých
pokrývačů /ZVDH / třídy
UDB-A/USB-A.

Vhodné pro třídy požadavků 3 - 6. Ve variantě SK/
plus-2SK vhodné i pro třídu těsností 2 za předpokladu dodržení dalších požadavků pro konstrukci
střechy.
* Podle osvědčení o zkoušce č. AZ 100204-3
Technické univerzity Berlín ze dne 22.02.2010
a protokolů o zkoušce č. P6-135/2009, 136/2009
a 137/2009 Fraunhoferova institutu pro stavební
fyziku – vždy v návaznosti na DIN EN 13111;
2001-08 - lze výrobek klasifikovat jako těsný
u hřebíkových spojů a odolávající hnanému dešti.

Těsnost hřebíkových spojů: nezávislé utěsnění
při proražení hřebíkem na podložku pevnou
v tlaku (ověřeno Fraunhoferovým institutem pro
stavební fyziku a Technickou univerzitou Berlín).

•

Technologie: polyesterové rouno s trojnásobnou speciální povrchovou úpravou a monolitickou funkční membránou se samolepicími
páskami (SK) i bez samolepicích pásek.

•

Bezpečnost: polyester je materiál extrémně
stálý proti povětrnostním vlivům, nabízí vysokou
ochranu proti ultrafialovému záření a je teplotně
stabilní do +150°C. I vlhké lepicí pásky lze
spolehlivě lepit.

•

Časová úspora a snížení nákladů: enormní
časová úspora a snížení nákladů díky nezávislému
utěsnění při proražení hřebíkem. Snadná
a rychlá pokládka díky integrované lepicí pásce
(SK).

•

Speciálně pro břidlice: vhodné jako dočasné
zastřešení pro břidlice podle Centrálního svazu
německých pokrývačů /ZVDH /.

Související produkty:
Parobrzda DB02
Obj. č. 0681 000 004/144/145
Parobrzda DB40
Obj. č. 0681 000 005
Parozábrana DS100
Obj. č. 0681 000 006
EURASOL ND
Obj. č. 0992 710 275

WÜTOP® THERMO ND/SK
podstřešní FÓLIE

*

Návod k pokládce
Obj. č. 0681 001 036
o zkoušce č. P6-135/2009; 136/2009 a 137/2009 Fraunhoferova institutu
• WÜTOP® Thermo ND/SK se pokládá jako podstřešní fólie směrem zdola přímo
pro stavební fyziku – vždy v návaznosti na DIN EN 13111; 2001-08 - lze výna dřevěné bednění resp. rovnoběžně s okapem, s mírným tahem a bez prorobek klasifikovat jako těsný u hřebíkových spojů a odolávající hnanému dešti.
věšení. Při pokládce na bednění se fólie pokládá směrem zdola rovnoběžně
Upozornění: Mechanické přetížení po pokládce může negativně ovlivnit těsnost
s okapem přes bednění.
hřebíkových spojů.
• WÜTOP ® Thermo ND/SK se fixuje nastřelovacími sponkami, pol. č. 0714 854,
• Při realizaci překrytí se zajištěním ve spojích a proti perforaci lze těsnicí pásku
0714 811, nebo sponkami z ruční nastřelovačky, pol. č. 0714 834, v horní třetině
pro utěsnění hřebíkových spojů nebo lepidlo WRD pod střešním laťováním
překryté části do hřbetů krokví a ihned se připevní kontralatí. Pokládka bez konvypustit, pokud je fólie položena na rovném, pevném podkladu a střešní lať
tralatí je na vlastní riziko.
pevně doléhá. Pro Vaši bezpečnost Vám doporučujeme uzavření speciálního
• Vertikální překrytí musí ležet zásadně na krokvi a musí být utěsněno vhodnou
smluvního ujednání.
lepicí páskou (EURASOL® ND, pol. č. 0992 710 275).
®
*
• WÜTOP ® Thermo ND/SK se pokládá vodorovně s ca. 15 cm překrytím (zna• Při lepení musí být podklad suchý, zbavený mastnoty, třísek a prachu. Dbejte na
čení překrývajících se míst) pomocí samolepicí pásky SK, malý a velký proužek
dostatečnou sílu přitlačení. Nalepenou pásku nenamáhejte trvale v tahu. Věnujte
leží středově na sobě, na dřevěné bednění resp. v pravém úhlu ke krokvím bez
pozornost tomu, aby se ve slepené části nemohla zadržovat voda.
sowie Prüfberichte Nrn. P6-135/2009; 136/2009 und 137/2009 des
Verlegeanleitung
pnutí a bez prověšení a strhnutím
oddělovacího
seAnlehnung
vzduchotěsně
a vo• U prostupů (komíny, střešní okna, odvětrání sociálního
zařízení
atd.)036
veďte pás
Fraunhofer-Institut
für Bauphysikproužku
– jeweils in
an DIN EN
Art.-Nr.
0681 001
® Thermo ND/SK ist als Unterdeck-/Unterspannbahn von
13111; 2001-08 – ist das Produkt als nageldicht und schlagregen•
WÜTOP
dotěsně
slepí.
Doporučená
teplota
zpracování
spojovací
hrany
SK
od
+
5
°C.
bočně nahoru a těsně jej přilepte pomocí WÜTOP ® WRD,
pol.
č.
0893
700
115,
sicher einzustufen. Hinweis: Eine mechanische Überbelastung nach
unten beginnend direkt auf die Holzschalung bzw. parallel zur Traufe,
®
Verlegung
kannpodstřešní
die Nageldichtheit
beeinussen.hydrofobní,
leichtem
Zug undpro
ohnezpracoDurchhang, zu verlegen.
Bei Verlegung
auf ND/SK
Thermo
kontaktní
fólienegativ
jsou extrémně
• WÜTOP
0893 700 116 (umístěte fóliový žlábek). Respektujte mit
prosím
pokyny
• Bei der Herstellung einer naht- und perforationsgesicherten UnterSchalung ist die Bahn, von unten beginnend, parallel zur Traufe über
přesto nejsou krytinou pro
trvalé
venkovní
použití aoder
je třeba
je counterhalb
nejdřívederzavání v technickém listu výrobku WÜTOP ® WRD. Při lepení
fólie zu
narollen.
fólii proveďte
deckung
kann
auf Nageldichtband
WRD-Kleber
die Schalung
®
verzichtet
werden, sofern
die Bahn aufjeeiner
ebenen,
• Die WÜTOP Thermo ND/SK wird mit Schlagtackern,
krýt.Art.-Nr.
Dobu0714
trvání funkce Konterlattung
jako otevřeného
dočasného
zastřešení
třeba
omezit
dodatečné slepení lepicí páskou.
festen Unterlage verlegt wird und die Konterlatte press anliegt.
854, 0714 811, oder mit Handtackern, Art.-Nr. 0714 834, im oberen
®
na 12
týdnů und
se zajištěním
odolnosti
větru wir
a Ihnen
vodotěsnosti
slepením
spojů
Zu Ihrer
Sicherheitvůči
empfehlen
den Abschluss
einer sonderdes Überlappungsbereiches
angeheftet
• U střech s nadkrokevní izolací lze pokládat WÜTOPDrittel
Thermo
ND/SK přes hře-am Sparrenrücken
vertraglichen Vereinbarung.
sofort mit der Konterlatte befestigt. Eine Verlegung ohne Konterlattung
(doporučuje
se
samolepicí
hrana
SK).
ben (minimální překrytí 30 cm). V případě odvětraných
systémů
a
neizolovaných
®
• WÜTOP Thermo ND/SK wird waagrecht mit ca. 15 cm Übererfolgt auf eigenes Risiko.
deckung (Überlappungsmarkierung)
dem SK-Selbstklebestreifen,
• Vertikale
Überlappungen
müssen grundsätzlich
einem Sparren
• auf
Vhodná
jako dočasné zastřešení
pro břidlice podle mit
Centrálního
svazu němecstřech, resp. pouze částečně izolovaných střech, končí
poslední
pás minimálně
kleiner und großer Streifen mittig aufeinander liegend, auf die Holzliegen und sind mit einem geeigneten Klebeband (EURASOL® ND,
kých
pokrývačů
/ZVDH/.
Dočasné
zastřešení
podle
Centrálního
svazu němec5 cm před hřebenem.
schalung bzw. im rechten Winkel zu den Sparren spannungsfrei
und
Art.-Nr. 0992 710 275) abzudichten.
Durchhang verlegt
und durchopatření
Abziehen der
luft• Bei der Verklebung muss der Untergrund trocken,kých
fett-, spanund
pokrývačů
/ZVDH/ohne
představuje
dodatečné
podTrennstreifen
přímo upevňo• V tomto případě se musíte postarat o to, aby bylo zajištěno
odvětrání
(instrukční
und wasserdicht verklebt. Empfohlene Verarbeitungstemperatur der
staubfrei sein. Auf ausreichenden Anpressdruck achten. Verklebtes
SK-Klebekante
ab + 5 °C.proti dešti končí v okamžiku pokrytí
Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen. Im verklebten
Bereich
vanými střešními
krytinami.
Funkce ochrany
list Tepelná izolace u střech 3.2.2).
• WÜTOP® Thermo ND/SK Unterdeck-/Unterspannbahnen sind extrem
darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann.
střechy. Dobu
jako dočasného
zastřešení
břidlicové krytiny
• Velkoplošná poškození kontaktní podstřešní fólie se•musí
opravovat přířezem
oriwasserabweisend
ausgerüstet,
dennoch pro
kein Deckungsmaterial
für je
An Durchdringungen
(Kamine, Dachfenster,
Sanitärentlüftungen
usw.)trvání funkce
denMusí
dauerhaften
Außeneinsatz
sobald wiepravidla
möglich einzudecken.
hochführen
undlepicí
dicht mit WÜTOP ® WRD,
0893
třebaArt.-Nr.
omezit
na 12 týdnů.
se dodržet
platnáundodborná
pokrývání
ginální fólie a lepicí páskou, zatímco malá poškozeníBahn
lzeseitlich
odstranit
pouze
Die Dauer der Funktion als ōene Behelfsdeckung ist mit der Sicher700 115, 0893 700 116 ankleben (Folienrinne anbringen). Bitte Ver® WRDstřechy podle
proWÜTOP
břidlicové
Centrálního
svazu
německých
/ZVDH/.
páskou.
stellung
der Wind- und
Wasserdichtigkeit
mitpokrývačů
Nahtverklebung
arbeitungsrichtlinien im Technischen Datenblatt vom
(SK-Selbstklebekante wird empfohlen) auf 12 Wochen zu begrenzen.
berücksichtigen. Bei der Verklebung von Bahn auf Bahn ist eine zu•
Zatížení
UV
zářením
po
položení
střešní
krytiny,
např.
dopadem
rozptýleného
• Musí se dodržet bezpečný sklon střešní krytiny střech
podle
Centrálního
svazu
• Als Vordeckung für Schiefer laut ZVDH geeignet. Eine Vordeckung
sätzliche Verklebung mit Klebeband durchzuführen.
® Thermo ND/
laut ZVDH stellt eine
Zusatzmaßnahme
direkt befestigten
Dach• Bei vollsparrengedämmten Dächern kann die WÜTOP
světla
přes okna do nezbudovaných
půdních
prostorů,unter
je třeba
zamezit použiněmeckých pokrývačů /ZVDH/.
deckungen dar. Die regensichernde Funktion endet mit dem Zeitpunkt
SK über den First hinweg verlegt werden (Mindestüberlappung
tím
vhodných
opatření.
• Použití těsnicí pásky pro utěsnění hřebíkových spojů30není
nutné
z
důvodu
těsder Dacheindeckung. Die Dauer der Funktion als Vordeckung für
cm). Bei hinterlüfteten Systemen sowie bei ungedämmten bzw. nur
Schieferdeckungen
auf 12
Wochen
zu begrenzen.
geltenden
Dächern
endet die letzte
cm
• Bahn
Promindestens
řádnou 5funkci
podstřešní
fólie musíistbýt
celá
střešní
nástavbaDieprovedena
nosti kontaktní podstřešní fólie u hřebíkových spojů, teilweise
zde je gedämmten
nutné rovné,
pevné
Fachregeln für Eindeckungen für Schieferdächer laut ZVDH müssen
vor dem First.
podle
platných
a směrnic
Centrálního
položení fólie a střešní lať musí těsně doléhat. V případě
eingehalten
werden. svazu německých pokrýva• In diesempodkročení
Fall ist dafür zubezpečsorgen, dass die Belüftung
gewährleistet
ist předpisůzwingend
Eine UV-Belastung nach dem Aufbringen der Dachdeckung,
(Merkblatt Wärmeschutz bei Dächern 3.2.2).
čů /ZVDH/,
zejména •„odborných
pravidel pro pokrývání střech betonovou
ného sklonu střešní krytiny podle Centrálního svazu
německých
pokrývačůan/der Unterdeckbahn
z. B. durch Streulichteinfall über Fenster in nicht ausgebaute Dach• Groß
ächige Beschädigungen
müssen mit
räume, ist adurch
geeignete
Maßnahmen
zu vermeiden.fólie“.
Originalfolienzuschnitt
Klebeband ausgebessert
werden, während
a pálenou
skládanou krytinou“,
podle
„směrnice
pro podstřešní
ZVDH/ do max. 4° a více než jednoho zvýšeného
požadavku a vund
případě
• Für eine ordnungsgemäße Funktion der Dachunterdeck-/Unterspannkleine Beschädigungen nur mit Klebeband behoben werden können.
• beachten.
Skladování rolí je nutno zajistit
v suchém
prostředí bez
světla.
Je třeba
podkročení standardního sklonu střechy podle Centrálního
svazu německých
bahn ist der
gesamte Dachaufbau
nach přístupu
den geltenden
Vorschriften
• Die Regeldachneigungen
nach ZVDH sind zu
und sebe.
Richtlinien des ZVDH, insbesondere der „Fachregeln für
Der
Einsatz einesdoporučujeme
Nageldichtbandes ist aufgrund zamezit
der Nageldichtheit
stohování palet na
pokrývačů /ZVDH/ do max. 8° a až tří dalších• der
požadavků
Deckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen”, sowie dem „Merkblatt
Unterdeckbahn nicht not wendig, hierzu ist eine ebene, feste Auf• muss
Odpovídá
produktovému
listudächer,
Centrálního
svazu
německých pokrývačů
für Unter
Unterdeckungen
und Unterspannungen“,
auszuder Bahn erforderlich
und die Konterlatte
press anliegen.
uzavření speciálního smluvního ujednání. V případělagepodkročení
bezpečného
führen.
Bei Unterschreitung der Regeldachneigung nach ZVDH bis max. 4°
/ZVDH/
pro střešní podkladové
fólie
UDB-A
a USB-A
podle tabulky
1, „vhodné
sklonu střešní krytiny podle Centrálního svazu německých
/ZVDH/
• Lagerung der
Rollen
in trockener,
lichtgeschützter
Umgebung.
und mehrpokrývačů
als einer erhöhten
Anforderung sowie bei
Unterschreitung
Regeldachneigung
nachpraviZVDH bis max. 8° und
zu drei weiteprobispomocné
zastřešení“.Die Stapelung der Paletten übereinander ist zu vermeiden.
o > 8° a více než třech dalších požadavcích musí býtderdodržena
odborná
• Entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeck-/
ren Anforderungen empfehlen wir eine sondervertragliche Vereinbadla Centrálního svazu německých pokrývačů /ZVDH/.rung
Podle
osvědčeníBeio Unterschreitung
zkoušce
Unterspannbahnen UDB-A und USB-A gemäß Tabelle 1,
abzuschließen.
der Regeldachneigung nach
„Geeignet für Behelfsdeckungen“.
um > 8° und mehr als drei weiteren Anforderungen sind die
č. AZ 100204-3 Technické univerzity Berlín ze dneZVDH
22.02.2010
a
protokolů
Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks zu beachten.

WÜTOP THERMO ND/SK
UNTERDECK- UND UNTERSPANNBAHN

Gemäß Prüfzeugnis Nr. AZ 100204-3 der TU Berlin vom 22.02.2010

First-/Gratnagel (Art.-Nr. 0681 013 …)

cm
Hřebenový / diagonální hřeb (pol. č. 0681
20 013 …)

Lattung

WÜTOP ® ND SK
Folienrinne

Fóliový žlábek Laťování
Konterlatte

Kontralať

WÜTOP ® ND SK

Wärmedämmung

MWF - 09/12 - 16113 - ©

Konterlattung

Lepidlo na fólii WÜTOP ® Přítlačná lať
WÜTOP® DB 2/DB 40 / DS 100

WÜTOP ® Folienkleber Anpresslatte

Kontralať

Tepelná

WÜTOP ® DB 2 / DB 40 / DS 100

Přechod
* Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu.

WÜTOP ® DB 2
WÜTOP ® DB 40
izolaceWÜTOP® DS 100
Wechsel

WÜTOP® THERMO ND/SK
podstřešní FÓLIE

Podstřešní fólie z polyesteru
s utěsněním hřebíkových spojů.*

Thermo ND/PLUS - 2 SK
Obj. č.: 0681 001 037

WÜTOP® Thermo ND/SK je vysoce difúzně otevřená
podstřešní fólie na bázi polyesteru s monolitickou
membránou pro přímé položení na tepelnou izolaci
nebo bednění v případě větraných i nevětraných
šikmých střech. V kombinaci s parobrzdou / parozábranou WÜTOP ® a lepicími páskami EURASOL®
lze realizovat moderní neprodyšné a větru odolné
konstrukce podle aktuální vyhlášky
o úsporách energie.
Dodržujte prosím návod pro pokládku tohoto
výrobku.
•

při proražení hřebíkem na podložku pevnou

Technické údaje

v tlaku (ověřeno Fraunhoferovým institutem pro

Označení

Norma/ jednotka

Hodnota

Plošná hmotnost

EN 1849-2/g/m²

220

Odolnost vůči dalšímu trhání
(dřík hřebíku)

EN 12310-1/
N/200 mm

podélně
příčně

110
130

Chování při tahu
Maximální tahová síla

EN 12311-1/
N/50 mm

podélně
příčně

465
295

Hodnota sd

EN 1931/m

ca. 0,09

Odolnost vůči průniku vody

EN 1928:2001

W1

Chování při požáru

stálý proti povětrnostním vlivům, nabízí vysokou

EN 13501-1

E (staré B2)

Stálost při změnách teploty

ochranu proti ultrafialovému záření a je teplotně

EN 13859-1/°C

- 40 až +150

Dilatace podélná/ příčná

stabilní do +150°C. I vlhké lepicí pásky lze

EN 12311-1/%

30/60

Chování při ohybu za studena

EN 1109/°C

< -40

Vhodnost jako pomocné zastřešení

týdny

12

Vhodnost jako dočasné zastřešení pro břidlice

časová úspora a snížení nákladů díky nezávislému

týdny

12

Šířka pásu

utěsnění při proražení hřebíkem. Snadná

m

1,5

Délka role

a rychlá pokládka díky integrované lepicí pásce

m

50

Plocha role

m²

75

Hmotnost role

kg

16,5

Obalová jednotka

zastřešení pro břidlice podle Centrálního svazu

Rolí na paletě

24

německých pokrývačů /ZVDH /.

Odolnost vůči
větru zvenčí.
MWF - 05/03 - 12156 - © •

Těsnost hřebíkových spojů: nezávislé utěsnění

Ověřená těsnost vůči
hnanému dešti.
Splňuje požadavky podle
produktového listu Centrálního svazu německých
pokrývačů /ZVDH / třídy
UDB-A/USB-A.

Vhodné pro třídy požadavků 3 - 6. Ve variantě SK/
plus-2SK vhodné i pro třídu těsností 2 za předpokladu dodržení dalších požadavků pro konstrukci
střechy.
* Podle osvědčení o zkoušce č. AZ 100204-3
Technické univerzity Berlín ze dne 22.02.2010
a protokolů o zkoušce č. P6-135/2009, 136/2009
a 137/2009 Fraunhoferova institutu pro stavební
fyziku – vždy v návaznosti na DIN EN 13111;
2001-08 - lze výrobek klasifikovat jako těsný
u hřebíkových spojů a odolávající hnanému dešti.

stavební fyziku a Technickou univerzitou Berlín).
•

Technologie: polyesterové rouno s trojnásobnou speciální povrchovou úpravou a monolitickou funkční membránou se samolepicími
páskami (SK) i bez samolepicích pásek.

•

Bezpečnost: polyester je materiál extrémně

spolehlivě lepit.
•

Časová úspora a snížení nákladů: enormní

(SK).
•

Speciálně pro břidlice: vhodné jako dočasné

Související produkty:
Parobrzda DB02
Obj. č. 0681 000 004/144/145
Parobrzda DB40
Obj. č. 0681 000 005
Parozábrana DS100
Obj. č. 0681 000 006
EURASOL ND
Obj. č. 0992 710 275

WÜTOP® THERMO ND/plus-2SK
podstřešní FÓLIE

*

Návod k pokládce
Obj. č. 0681 001 037
o zkoušce č. P6-135/2009; 136/2009 a 137/2009 Fraunhoferova institutu
• WÜTOP® Thermo ND/2SK se pokládá jako podstřešní fólie směrem zdola přípro stavební fyziku – vždy v návaznosti na DIN EN 13111; 2001-08 - lze výmo na dřevěné bednění resp. rovnoběžně s okapem, s mírným tahem a bez
robek klasifikovat jako těsný u hřebíkových spojů a odolávající hnanému dešti.
prověšení. Při pokládce na bednění se fólie pokládá směrem zdola rovnoběžně
Upozornění: Mechanické přetížení po pokládce může negativně ovlivnit těsnost
s okapem přes bednění.
hřebíkových spojů.
• WÜTOP ® Thermo ND/2SK se fixuje nastřelovacími sponkami, pol. č. 0714 854,
• Při realizaci překrytí se zajištěním ve spojích a proti perforaci lze těsnicí pásku
0714 811, nebo sponkami z ruční nastřelovačky, pol. č. 0714 834, v horní třetině
pro utěsnění hřebíkových spojů nebo lepidlo WRD pod střešním laťováním
překryté části do hřbetů krokví a ihned se připevní kontralatí. Pokládka bez konvypustit, pokud je fólie položena na rovném, pevném podkladu a střešní lať
tralatí je na vlastní riziko.
pevně doléhá. Pro Vaši bezpečnost Vám doporučujeme uzavření speciálního
• Vertikální překrytí musí ležet zásadně na krokvi a musí být utěsněno vhodnou
smluvního ujednání.
lepicí páskou (EURASOL® ND, pol. č. 0992 710 275).
®
*
• WÜTOP ® Thermo ND/2SK se pokládá vodorovně s ca. 15 cm překrytím (zna• Při lepení musí být podklad suchý, zbavený mastnoty, třísek a prachu. Dbejte na
čení překrývajících se míst) pomocí samolepicí pásky SK, malý a velký proužek
dostatečnou sílu přitlačení. Nalepenou pásku nenamáhejte trvale v tahu. Věnujte
leží středově na sobě, na dřevěné bednění resp. v pravém úhlu ke krokvím bez
pozornost tomu, aby se ve slepené části nemohla zadržovat voda.
sowie Prüfberichte Nrn. P6-135/2009; 136/2009 und 137/2009 des
Verlegeanleitung
pnutí a bez prověšení a strhnutím
oddělovacího
seAnlehnung
vzduchotěsně
a vo• U prostupů (komíny, střešní okna, odvětrání sociálního
zařízení
atd.)036
veďte pás
Fraunhofer-Institut
für Bauphysikproužku
– jeweils in
an DIN EN
Art.-Nr.
0681 001
®
13111; 2001-08 – ist das Produkt als nageldicht und schlagregenWÜTOP Thermo ND/SK ist als Unterdeck-/Unterspannbahn von
dotěsně slepí. Doporučená
teplota zpracování spojovací hrany SK od + 5 °C.
bočně nahoru a těsně jej přilepte pomocí WÜTOP ®•WRD,
pol. č. 0893 700 115,
sicher einzustufen. Hinweis: Eine mechanische Überbelastung nach
unten beginnend direkt auf die Holzschalung bzw. parallel zur Traufe,
®
Verlegung
kann die
Nageldichtheit
beeinussen.hydrofobní,
leichtem
Zug undpro
ohnezpracoDurchhang, zu verlegen.
Bei Verlegung
auf ND/2SK
• WÜTOP
Thermo
kontaktní
podstřešní
fólienegativ
jsou extrémně
0893 700 116 (umístěte fóliový žlábek). Respektujte mit
prosím
pokyny
• Bei der Herstellung einer naht- und perforationsgesicherten UnterSchalung ist die Bahn, von unten beginnend, parallel zur Traufe über
®
přesto nejsou krytinou pro
trvalé
venkovní
použití aoder
je třeba
je counterhalb
nejdřívederzavání v technickém listu výrobku WÜTOP WRD. Při lepení
fólie zu
narollen.
fólii proveďte
deckung
kann
auf Nageldichtband
WRD-Kleber
die Schalung
verzichtet
werden, sofern
die Bahn aufjeeiner
ebenen,
• Die WÜTOP® Thermo ND/SK wird mit Schlagtackern,
krýt.Art.-Nr.
Dobu0714
trvání funkce Konterlattung
jako otevřeného
dočasného
zastřešení
třeba
omezit
dodatečné slepení lepicí páskou.
festen Unterlage verlegt wird und die Konterlatte press anliegt.
854, 0714 811, oder mit Handtackern, Art.-Nr. 0714 834, im oberen
na 12
týdnů und
se zajištěním
odolnosti
větru wir
a Ihnen
vodotěsnosti
slepením
spojů
Zu Ihrer
Sicherheitvůči
empfehlen
den Abschluss
einer sonderdes Überlappungsbereiches
angeheftet
• U střech s nadkrokevní izolací lze pokládat WÜTOP ®Drittel
Thermo
ND/2SK přes hře-am Sparrenrücken
vertraglichen Vereinbarung.
sofort mit der Konterlatte befestigt. Eine Verlegung ohne Konterlattung
(doporučuje
se
samolepicí
hrana
SK).
ben (minimální překrytí 30 cm). V případě odvětraných
systémů
a
neizolovaných
®
• WÜTOP Thermo ND/SK wird waagrecht mit ca. 15 cm Übererfolgt auf eigenes Risiko.
deckung (Überlappungsmarkierung)
mit dem SK-Selbstklebestreifen,
• Vertikale
Überlappungen
müssen grundsätzlich
einem Sparren
• auf
Vhodná
jako dočasné zastřešení
pro břidlice podle Centrálního
svazu německých
střech, resp. pouze částečně izolovaných střech, končí
poslední
pás minimálně
kleiner und großer Streifen mittig aufeinander liegend, auf die Holzliegen und sind mit einem geeigneten Klebeband (EURASOL® ND,
pokrývačů /ZVDH/. Dočasné
podle
Centrálního
svazu
německých
5 cm před hřebenem.
schalungzastřešení
bzw. im rechten
Winkel
zu den Sparren
spannungsfrei
und
Art.-Nr. 0992 710 275) abzudichten.
ohne Durchhang
verlegt und
durch Abziehen
der Trennstreifen
luft• Bei der Verklebung muss der Untergrund trocken,pokrývačů
fett-, span- und/ZVDH/ představuje
dodatečné
opatření
pod přímo
upevňovanými
• V tomto případě se musíte postarat o to, aby bylo zajištěno
odvětrání (instrukční
und wasserdicht verklebt. Empfohlene Verarbeitungstemperatur der
staubfrei sein. Auf ausreichenden Anpressdruck achten. Verklebtes
SK-Klebekante
ab + 5dešti
°C. končí v okamžiku pokrytí střechy.
Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen. Im verklebten
střešnímiBereich
krytinami. Funkce
ochrany proti
list Tepelná izolace u střech 3.2.2).
• WÜTOP® Thermo ND/SK Unterdeck-/Unterspannbahnen sind extrem
darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann.
Dobu
trvání
funkce
jako
dočasného
zastřešení
pro břidlicové
krytiny je für
třeba
• Velkoplošná poškození kontaktní podstřešní fólie se•musí
opravovat
přířezem
oriwasserabweisend
aus
gerüstet,
dennoch
kein Deckungsmaterial
An Durchdringungen (Kamine, Dachfenster, Sanitärentlüftungen usw.)
dense
dauerhaften
und sobald
wie möglich
einzudecken.
hochführen
undlepicí
dicht mit WÜTOP ® WRD,
Art.-Nr.
0893
omezit
na 12
týdnů. Musí
dodržetAußeneinsatz
platná odborná
pravidla
pokrývání
pro
ginální fólie a lepicí páskou, zatímco malá poškozeníBahn
lzeseitlich
odstranit
pouze
Die Dauer der Funktion als ōene Behelfsdeckung ist mit der Sicher700 115, 0893 700 116 ankleben (Folienrinne anbringen). Bitte Verbřidlicové
střechy podle stellung
Centrálního
svazu
německých pokrývačů
/ZVDH/.
páskou.
der Windund Wasserdichtigkeit
mit Nahtverklebung
arbeitungsrichtlinien im Technischen Datenblatt vom
WÜTOP ® WRD
(SK-Selbstklebekante wird empfohlen) auf 12 Wochen zu begrenzen.
der Verklebung von Bahn auf Bahn ist eine zu• Zatížení UV zářením po
položení střešní krytiny, např. dopadem rozptýleného
• Musí se dodržet bezpečný sklon střešní krytiny podleberücksichtigen.
CentrálníhoBei
svazu
němec• Als Vordeckung für Schiefer laut ZVDH geeignet. Eine Vordeckung
sätzliche Verklebung mit Klebeband durchzuführen.
®
laut ZVDH stellt eine
Zusatzmaßnahme
direkt befestigten
Dach• Bei vollsparrengedämmten Dächern kann die WÜTOP
ND/ do nezbudovaných
světlaThermo
přes okna
půdních
prostorů,unter
je třeba
zamezit použikých pokrývačů /ZVDH/.
deckungen dar. Die regensichernde Funktion endet mit dem Zeitpunkt
SK über den First hinweg verlegt werden (Mindestüberlappung
tím vhodných
opatření. der Dacheindeckung. Die Dauer der Funktion als Vordeckung für
• Použití těsnicí pásky pro utěsnění hřebíkových spojů30není
nutné
z důvodu
těs- sowie bei ungedämmten
cm). Bei
hinterlüfteten
Systemen
bzw. nur
Schieferdeckungen
auf 12
Wochen
zu begrenzen.
geltenden
Dächern
endet die letzte
cm
• Bahn
Promindestens
řádnou 5funkci
podstřešní
fólie musíistbýt
celá
střešní
nástavbaDieprovedena
nosti kontaktní podstřešní fólie u hřebíkových spojů, teilweise
zde je gedämmten
nutné rovné,
pevné
Fachregeln für Eindeckungen für Schieferdächer laut ZVDH müssen
vor dem First.
podle
platných
a směrnic
Centrálního
položení fólie a střešní lať musí těsně doléhat. V případě
eingehalten
werden. svazu německých pokrýva• In diesempodkročení
Fall ist dafür zubezpečsorgen, dass die Belüftung
gewährleistet
ist předpisůzwingend
Eine UV-Belastung nach dem Aufbringen der Dachdeckung,
(Merkblatt Wärmeschutz bei Dächern 3.2.2).
čů /ZVDH/,
zejména •„odborných
pravidel pro pokrývání střech betonovou
ného sklonu střešní krytiny podle Centrálního svazu
německých
pokrývačůan/der Unterdeckbahn
z. B. durch Streulichteinfall über Fenster in nicht ausgebaute Dach• Groß
ächige Beschädigungen
müssen mit
räume,
geeignete
Maßnahmen
zu vermeiden.
Originalfolienzuschnitt
und
Klebe
band
ausgebessert
werden,
während
a pálenou skládanou krytinou“,istadurch
podle
„směrnice
pro střešní
podkladové fólie“.
ZVDH/ do max. 4° a více než jednoho zvýšeného požadavku a v případě
• Für eine ordnungsgemäße Funktion der Dachunterdeck-/Unterspannkleine Beschädigungen nur mit Klebeband behoben werden können.
•
Skladování
rolí
je
nutno
zajistit
v
suchém
prostředí
bez
přístupu
světla.
Je třeba
podkročení bezpečného sklonu střešní krytiny podle
Centrálního
svazu
němecbahn ist der gesamte Dachaufbau nach den geltenden
Vorschriften
• Die Regeldachneigungen nach ZVDH sind zu beachten.
und sebe.
Richtlinien des ZVDH, insbesondere der „Fachregeln für
• Der
Einsatz einesdoporučujeme
Nageldichtbandes ist aufgrund zamezit
der Nageldichtheit
stohování palet na
kých pokrývačů /ZVDH/ do max. 8° a až tří dalších
požadavků
Deckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen”, sowie dem „Merkblatt
der Unterdeckbahn nicht not wendig, hierzu ist eine ebene, feste Auf• muss
Odpovídá
produktovému
listudächer,
Centrálního
svazu
německých pokrývačů
für Unter
Unterdeckungen
und Unterspannungen“,
auszuder Bahn erforderlich
und die Konterlatte
press anliegen.
uzavření speciálního smluvního ujednání. V případělagepodkročení
bezpečného
führen.
Bei Unterschreitung der Regeldachneigung nach ZVDH bis max. 4°
/ZVDH/
pro střešní podkladové
fólie
UDB-A
a USB-A
podle tabulky
1, „vhodné
sklonu střešní krytiny podle Centrálního svazu německých
/ZVDH/
• Lagerung der
Rollen
in trockener,
lichtgeschützter
Umgebung.
und mehrpokrývačů
als einer erhöhten
Anforderung sowie bei
Unterschreitung
Regeldachneigung
nachpraviZVDH bis max. 8° und
zu drei weiteprobispomocné
zastřešení“.Die Stapelung der Paletten übereinander ist zu vermeiden.
o > 8° a více než třech dalších požadavcích musí býtderdodržena
odborná
• Entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeck-/
ren Anforderungen empfehlen wir eine sondervertragliche Vereinbadla Centrálního svazu německých pokrývačů /ZVDH/.rung
Podle
osvědčeníBeio Unterschreitung
zkoušce
Unterspannbahnen UDB-A und USB-A gemäß Tabelle 1,
abzuschließen.
der Regeldachneigung nach
„Geeignet für Behelfsdeckungen“.
ZVDH um > 8° und mehr als drei weiteren Anforderungen sind die
č. AZ 100204-3 Technické univerzity Berlín ze dneFach
22.02.2010
a
protokolů
regeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks zu beachten.

WÜTOP THERMO ND/SK
UNTERDECK- UND UNTERSPANNBAHN

Gemäß Prüfzeugnis Nr. AZ 100204-3 der TU Berlin vom 22.02.2010

First-/Gratnagel (Art.-Nr. 0681 013 …)

cm
Hřebenový / diagonální hřeb (pol. č. 0681
20 013 …)

Lattung

WÜTOP ® ND SK
Folienrinne

Fóliový žlábek Laťování
Konterlatte

Kontralať

WÜTOP ® ND SK

Wärmedämmung

MWF - 09/12 - 16113 - ©

Konterlattung

Lepidlo na fólii WÜTOP ® Přítlačná lať
WÜTOP® DB 2/DB 40 / DS 100

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu

WÜTOP ® Folienkleber Anpresslatte
WÜTOP ®

Kontralať

Tepelná

DB 2 / DB 40 / DS 100

Přechod
* Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.

WÜTOP ® DB 2
WÜTOP ® DB 40
izolaceWÜTOP® DS 100
Wechsel

VAŠE VÝROBKY PRO šikmou STŘECHU
ODOLNÉ PROTI VĚTRU
Podstřešní
fólie

Překrývání
podstřešních
fólií. Napojování na
přilehlé
podklady
stavebních
konstrukcí

Wütop®
Trio PLUS

Wütop®
Trio 2SK

Wütop®
Trio SK

Wütop®
Trio

Wütop®
150g thermo

EURASOL®

EURASOL®
Max

EURASOL®
Plus

EURASOL®
dus

euradop®

Wütop®
WRD

Utěsnění
hřebíkových
spojů

EURASOL®
Těsnicí páska pro utěsnění
hřebíkových spojů

EURASOL®PE
Těsnící páska pro utěsnění
hřebíkových spojů

EURASOL®

EURASOL®
Plus

Wütop®
WRD

Opravy

Neprodyšnost
ve vnitřní části.

EURASOL®
Max

Odolnost vůči
větru zvenčí.

EURASOL®
dus

euradop®

Wütop®
WRD

Neprodyšnost a odolnost vůči větru
zevnitř i zvenčí.

podstřešní podkladová fólie
wütop 150 g thermo

Čtyřvrstvá vysoce difuzně otevřená
podstřešní podkladová fólie na spodní
stranu střechy, tvořená dvěma vrstvami polyesterového rouna s mimořádnou odolností proti vodě, mezi nimiž je
uložena monolitická speciální funkční
membrána a tkanina. Na základě vynikající odolnosti vůči teplotě je vhodná také pod břidlicové střechy. Fólie je
vhodná k přímému uložení na bednění
nebo tepelnou izolaci. Návin role je 75
čtverečních metrů ve variantách:
• včetně dvou lepících pásek nebo
• bez lepící pásky
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Technická data
Vlastnosti

Hodnota

Použití

Krycí napínací pás na spodní stranu střechy

Funkční určení

Speciální funkční membrána

Nosný materiál

Polyesterové předené rouno a tkanina

Celková tloušťka

0,55 mm

DIN EN 1849 - 2

Plošná hmotnost

cca. 150g / m2

DIN EN 1849 - 2

Rozměrová stálost
Pevnost v tahu
podélně / napříč
Odolnost proti protžení hřebíkem
podélně / napříč
Protažení
Mechanické hodnoty
po umělém stárnutí
Difůzní ekvivalenty tloušťky vrstvy
vzduchu hodnota Sd
Odpor proti průchodu vzduchu

> 1%
cca. 520 / 320 N (± 15%)

EN 1107 - 2
DIN EN 1231 1 - 1

cca. 320 / 360 N (± 15%)

DIN EN 12310 - 1

20/20%
> 75% hodnoty v novém stavu

DIN EN 1231 1 - 1
EN 1296 / 1297

cca. 0,2 m

EN ISO 12572

0,1 m3/m2. h. 50 Pa

EN 12114

Chování při požáru

Třída E

EN 13501 - 1

Odpor proti průchodu vody

W1

EN 1928

Po stárnutí

W1

EN 1297/1296

Teplotní odolnost

-40°C až +120°C

UV odolnost

6 měsíců

Proces ohybu za studena
Zvýšený požadavek (80°C)
ke stárnutí
Vhodnost jako materiál
k pomocnému zakrytí
Odpovídá listu údajů o výrobku ZVDH
- třída
Odpovídá normě Ö - Norm: B3661 tabulka 5 a. 6 / B 4119
Šířka pásu

≥ -20°C
vyhovuje

UDB / USB - A
UD do - k / US
1,50 m
50 m

Hmotnost role

cca. 12 kg

Odolnost vůči
větru zvenčí.

EN 1109
EN 1297/1296

4 týdny, s utěsněním spojů
a perforace1

Délka role

Obj. č. 0681 001 136
Obj. č. 0681 001 137
Paropropustná podstřešní fólie se
2 lepícími páskami

Zkouška

Ověřená těsnost vůči
hnanému dešti.

•

Technologie: čtyřvrstvá difůzně otevřená
s monolitickou funkční membránou se samolepicími páskami (SK) i bez samolepicích pásek.

•

Bezpečnost: polyester je materiál extrémně
stálý proti povětrnostním vlivům, nabízí vysokou ochranu proti ultrafialovému záření
a je teplotně stabilní do +120°C. I vlhké lepicí
pásky lze spolehlivě lepit.

Související produkty:
Parobrzda DB02
Obj. č. 0681 000 004/144/145
Parobrzda DB40
Obj. č. 0681 000 005
Parozábrana DS100
Obj. č. 0681 000 006
EURASOL ND
Obj. č. 0992 710 275

WÜTOP® trio 140
Paropropustná podstřešní fólie

Wütop Trio je vysoce difúzní paropropustná
podstřešní fólie, která je vhodná k přímé
pokládce na tepelnou izolaci a prkenné
bednění k použití u většiny odvětraných,
šikmých a strmých střech.

Wütop trio 140
Obj. č. NB6S 001 844
Wütop trio 140 2SK
Obj. č. 5997 521 290
Paropropustná podstřešní fólie
se 2 lepícími páskami

•

Použitelná jako paropropustná fólie, fólie na
bednění nebo protivětrná zábrana v konstrukci
fasád.

•

Krycí PP rouno chrání membránu před poškozením a snižuje riziko uklouznutí, takže po fólii
je možné bez problémů chodit.

•

Chování při hoření dle EN 13501-1 -> E.

•

Na základě klimatických poměrů a skladby
konstrukce lze kombinovat s parozábranou
s hodnotou sd > 2 m (obj. č. 0681 000 004,
000 005 nebo parozábranou obj. č. 0681
000 006) instalovanou na vnitřní straně
konstrukce je zajištěna absolutní ochrana proti
kondenzační vodě.

•

PP rouno

 ifúzní vrstva: Zadrží déšť, prach
D
a náletový sníh, ale bez problémů
propouští páru z místností.

•

Izolace na plnou výšku krokví: Při použití paropropustné fólie Wütop Trio není nutné mezi

paropropustná vrstva

fólii a tepelnou izolaci vkládat větrací prvky.
Díky tomu lze využít plnou výšku krokví pro

PP rouno

aplikaci tepelné izolace.
Technické údaje
Název
Plošná hmotnost
Odolnost vůči roztržení (stopka hřebíku)
Chování při tahu
Hodnota Sd

Odolnost vůči průniku vody
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Chování při požáru
Odolnost vůči teplotám
Odolnost vůči UV záření
Šířka role
Délka role
Plocha role
Hmotnost role
Obalová jednotka

Jednotka / upozornění
g/m2 EN 1849-2
N EN 12310-1 podél
EN 13859-1;2 našíř
N/50 mm EN 12311-1 podél
EN 13859-1;2 našíř
m
EN 12572
EN 1931
EN 1928
EN 13111
EN 13501
EN 11925-2
°C
týdny
m
m
m2
kg
Role / paleta

Hodnota
140 ±10
150 -40+70
180 -50+70
290 -30+50
205 -30+45
cca 0,02
-0,01 + 0,015
W1
E
-40 až +80
8
1,5
50
75
11,25
50

•

Není vhodná přímo pod břidlicové krytiny.

•

Evidována u ZVDH1.

•

1) Centrální svaz německého pokrývačského
řemesla.

Související produkty:
Euradop
Obj. č. 0992 700 119
Eurasol
Obj. č. 0992 700 050
Sponky do nastřelovačky
Obj. č. 0714 811
Obj. č. 0714 819
Ruční sponky
Obj. č. 0714 834
Obj. č. 0714 853
Nůž na fólie
Obj. č. 0818 105 103

WÜTOP® trio 140
paroprospustná podstřešní fólie

Návod k pokládce
Obj. č. NB6S 001 844 / 5997 521 290
•

 ütop 140 se pokládá jako doplňková hydroizolační vrstva šikmých střech
W
počínaje odspodu souběžně s okapem při lehkém tahu a bez velkého průhybu.

benem. V tomto případě je nutné zajistit, aby bylo zaručeno dostatečné větrání (Technický prospekt ZVDH „Tepelná ochrana u střech“, odst. 3.3.2.).

• W
 ütop 140 se uchytí na krokve nebo na prkenné bednění v horní třetině přesahu pomocí sponek do nastřelovačky (obj. č. 0714 854, 0714 811) nebo sponek do ruční sešívačky (obj. č. 0714 834 a ihned poté se upevní kontralatí.

• Velkoplošná poškození paropropustné fólie je nutné opravit přířezem z originální
fólie a lepící páskou, zatímco malá poškození lze opravit jen pomocí lepící pásky.
• Doporučujeme fólii Wütop zakrýt proti UV záření střešní krytinou co nejdříve.

• Při pokládce je nutné dodržet minimální přesahy v délce 10 – 15 cm (značkovací čára). Při podkročení sklonu střechy (o max. 6°) musí být u jednotlivých pásů vytvořen přesah min. 20 cm a pásy musí být navzájem slepeny
vhodnou lepící páskou (Eurasol, obj. č. 0992 700 050 resp. Euradop, obj.
č. 0992 700 119). Zároveň nelze podkročit mezní sklon použití 17°. Při
sklonu menším než 22°doporučujeme jednotlivé pásy navzájem slepovat.
• Vertikální přesahy musí být zásadně položené na krokvi pod kontralatí a navzájem
slepeny vhodnou lepící páskou (obj. č. 0992 700 050 nebo obj. č. 0992 700 119).
• U prostupů (komíny, střešní okna, sanitární odvětrávací systémy atd.) musí být pás
vyveden po stranách směrem vzhůru a těsně připojen (použít kroužky pro fólie).
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•

 střech s plnou izolací mezi krokvemi je možné pokládat fólii přes hřeU
ben (minimální překrytí 20 cm). U podvětraných systémů a neizolovaných
resp. částečně izolovaných střech končí poslední pás min. 5 cm před hře-

• Zejména u nízkého sklonu střech a při extrémních povětrnostních podmínkách
(lijáky, dlouhotrvající déšť atd.) hrozí riziko průniku vody zejména v oblasti kontralatě a přesahů. Z tohoto důvodu je doporučeno provést zalepení přesahů
resp. utěsnění v prostoru kontralatě (např. pomocí butylové pásky). U kontralatí v úžlabí vždy, pokud je fólie Wütop 140 vedena pod těmito kontralatěmi.
• W
 ütop 140 nepředstavuje nouzovou střechu, tzn. že neplní funkci střešní krytiny. Proto je nutné ji při extrémních povětrnostních podmínkách (lijáky atd.) chránit dodatečnou PE fólií.
• Aby byla zajištěna řádná funkce doplňkové hydroizolační vrstvy, musí být celá
střešní konstrukce provedena dle platných předpisů a směrnic ZVDH, zejména dle „Odborných pravidel pro střešní krytiny ze střešních tašek a střešních
kamenů“, jakož i dle „Technického prospektu pro spodky střech, podkladové
konstrukce a izolace“.

WÜTOP® TRIO PLUS SK
podstřešní FÓLIE

Robustní podstřešní fólie s integrovanou
butylovou lepicí páskou
Trio Plus SK
Obj. č. 0681 001 004

WÜTOP® Trio Plus je odolná, vysoce difúzní podstřešní fólie s monolitickou membránou
k přímé pokládce na tepelnou izolaci nebo
bednění u odvětraných a neodvětraných šikmých
střech. V kombinaci s parobrzdou / parozábranou WÜTOP® a lepicími páskami EURASOL® lze
realizovat moderní neprodyšné a větru odolné
konstrukce podle aktuální vyhlášky o úsporách
energie.
Dodržujte prosím platné směrnice Centrálního
svazu německých pokrývačů /ZVDH/ a návod
k pokládce tohoto výrobku.
•
Technické údaje
Označení
Plošná hmotnost

Norma/ jednotka
EN 1849-1/g/m²

Odolnost vůči dalšímu trhání (dřík hřebíku)

EN 12310-1/N

podélně

293

příčně

386

Chování při tahu
Maximální tahová síla
Hodnota sd
Odolnost vůči průniku vody
Chování při požáru
Stálost při změnách teploty
Dilatace podélná/ příčná
Chování při ohybu za studena
Vhodnost jako pomocné zastřešení

EN 12311-1/
N/50 mm
EN 1931/m
EN 1928:2001
EN 13501-1
EN 13859-1/°C
EN 12311-1/%
EN 1109/°C
týdny

podélně
příčně

330
310
ca. 0,09
W1
E (staré B2)
- 40 až +80
86/83
-40
4

Vhodnost jako dočasné zastřešení pro břidlice

týdny

4

Šířka pásu
Délka role
Plocha role
Hmotnost role
Obalová jednotka

m
m
m²
kg
Rolí na paletě

1,5
50
75
16
15
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Odolnost vůči
větru zvenčí.
Ověřená těsnost vůči
hnanému dešti.
Splňuje požadavky podle
produktového listu Centrálního svazu německých
pokrývačů /ZVDH / třídy
UDB-A/USB-A.

Hodnota
195

•

•

•

•

Odolnost: díky plošné hmotnosti 195 g/m²
a vysokým hodnotám pevnosti v tahu je fólie
WÜTOP® Trio Plus enormně odolná
a robustní.
Technologie: třívrstvá podstřešní fólie na
bázi polypropylenu s monolitickou funkční
membránou.
Bezpečnost: snížené nebezpečí uklouznutí
díky PP krycímu rounu a dodatečné ochraně
vnitřní membrány třívrstvou strukturou.
Časová úspora a snížení nákladů:
snadná a rychlá pokládka díky integrované
lepicí pásce z modifikovaného butylu.
Speciálně pro břidlice: Vhodná jako
dočasné zastřešení pro břidlice podle
Centrálního svazu německých pokrývačů
/ZVDH/.

Související produkty:
Parobrzda DB02
Obj. č 0681 000 004/144/145
Parobrzda DB40
Obj. č 0681 000 005
Parozábrana DS100
Obj. č 0681 000 006
Lepidlo WRD
Obj. č 0893 700 115/116
EURADOP
Obj. č 0992 700 119
EURASOL
Obj. č 0992 700 050

WÜTOP® TRIO PLUS SK
PODstřešní FÓLIE

*

Návod k pokládce
Obj. č. 0681 001 004
• Velkoplošná poškození kontaktní podstřešní fólie se musí opravit přířezem ori• WÜTOP ® Trio Plus SK se pokládá jako podstřešní fólie směrem zdola rovnoběžginální fólie a lepicí páskou, zatímco malá poškození lze odstranit pouze lepicí
ně s okapem, s mírným tahem a bez prověšení. Při pokládce na bednění se fólie
páskou.
pokládá směrem zdola rovnoběžně s okapem přes bednění.
• Pokud má mít překrytí funkci pomocné krytiny a / nebo je podkročen bezpečný
• WÜTOP ® Trio Plus SK se fixuje nastřelovacími sponkami, obj. č. 0714 854, 0714
sklon střešní krytiny, musí se pod kontralatí použít další opatření, např. materiály
811, nebo sponkami z ruční nastřelovačky, pol. č. 0714 834, v horní třetině přepro utěsnění hřebíkových spojů (WÜTOP ® WRD a těsnicí páska pro utěsnění
kryté části do hřbetů krokví a ihned se připevní kontralatí. Pokládka bez kontralatí
hřebíkových spojů EURASOL®).
je na vlastní riziko.
• Dobu vystavení povětrnostním podmínkám v podobě pomocné krytiny je třeba
• Musí se dodržet bezpečný sklon střešní krytiny podle Centrálního svazu němecomezit na max. 4 týdny. V případě předpokládaného vystavení povětrnostním
kých pokrývačů /ZVDH/.
podmínkám v trvání déle než 4 týdny, resp. pokud je třeba počítat s extrémními
• Při pokládce se musí dodržet minimální překrytí 10 - 15 cm (proužek
® značky).
*
povětrnostními podmínkami (hnaný déšť atd.), je nutné dodatečné zaplachtování.
V případě podkročení bezpečného sklonu střešní krytiny (o max. 8°) se musí pásy
• Vhodná jako dočasné zastřešení pro břidlice podle Centrálního svazu němecpřekrývat minimálně 20 cm a musí se navzájem slepit vhodnou lepicí páskou
kých pokrývačů /ZVDH/. Dočasné zastřešení podle Centrálního svazu němec(EURASOL®, obj. č. 0992 700 050, EURASOL® DUS, obj. č. 0992 750 050
sowie Prüfberichte Nrn. P6-135/2009; 136/2009 und 137/2009 des
Verlegeanleitung
kých pokrývačů /ZVDH/Fraunhofer-Institut
představuje für
dodatečné
pod přímo
upevňonebo EURADOP ®, obj. č. 0992 700 119).
Bauphysik –opatření
jeweils in Anlehnung
an DIN
EN
Art.-Nr. 0681 001 036
13111; 2001-08 – ist das Produkt als nageldicht und schlagregen• WÜTOP® Thermo ND/SK ist als Unterdeck-/Unterspannbahn von
vanými střešními krytinami.
Funkce ochrany proti dešti končí v okamžiku pokrytí
• Z butylové lepicí pásky stáhněte spodní oddělovacíunten
proužek
a přesah pevně
sicher einzustufen. Hinweis: Eine mechanische Überbelastung nach
beginnend direkt auf die Holzschalung bzw. parallel zur Traufe,
Verlegung
kann die Nageldichtheit
negativ
ussen. krytiny je
leichtem ZugLepená
und ohneplocha
Durchhang, zu verlegen.
Bei Verlegung
střechy.
Dobuauf
trvání funkce
jako dočasného
zastřešení
probeein
břidlicové
přitiskněte po celé ploše. Dbejte na dostatečnou sílumitpřitlačení!
• Bei der Herstellung einer naht- und perforationsgesicherten UnterSchalung ist die Bahn, von unten beginnend, parallel zur Traufe über
třeba omezit na 4 týdny.deckung
Musí se
platná odborná
pravidla
pokrývání
musí být čistá, suchá, zbavená mastnoty a prachu. Jediebezpodmínečně
kanndodržet
auf Nageldichtband
oder WRD-Kleber
unterhalb
der
Schalung zu rollen. nutné zaKonterlattung
verzichtet
werden,
sofern die Bahn
auf einer ebenen,
• Die
WÜTOP® ovlivňují
Thermo ND/SK
wird mit Schlagtackern,
Art.-Nr. 0714střechy podle
pro břidlicové
Centrálního
svazu
německých
pokrývačů
/ZVDH/.
bránit tvoření kondenzátu, neboť i tenké filmy vlhkosti
negativně
slepení.
festen Unterlage verlegt wird und die Konterlatte press anliegt.
854, 0714 811, oder mit Handtackern, Art.-Nr. 0714 834, im oberen
• Zatížení
UV zářením
po Zu
položení
střešní
krytiny,wirnapř.
dopadem
Ihrer Sicherheit
empfehlen
Ihnen den
Abschlussrozptýleného
einer sonderDrittel des Überlappungsbereiches am Sparrenrücken
angeheftet
und
Teplota zpracování: +5°C až +40°C.
vertraglichen Vereinbarung.
sofort mit der Konterlatte befestigt. Eine Verlegung ohne Konterlattung
světla
přes
okna
do
nezbudovaných
půdních
prostorů,
je
třeba
zamezit
• Vertikální překrytí musí ležet zásadně na krokvi a musí
být
utěsněno
vhodnou
®
• WÜTOP Thermo ND/SK wird waagrecht mit ca. 15 cm Über- použierfolgt auf eigenes Risiko.
®
• Vertikale Überlappungen
grundsätzlich auf
Sparren opatření. deckung (Überlappungsmarkierung) mit dem SK-Selbstklebestreifen,
tímeinem
vhodných
lepicí páskou (EURASOL®, obj. č. 0992 700 050, EURASOL
DUS, obj. č.müssen
0992
kleiner und großer Streifen mittig aufeinander liegend, auf die Holzliegen und sind mit einem geeigneten Klebeband (EURASOL® ND,
• Pro řádnou funkci podstřešní
být Winkel
celá zu
střešní
nástavba
provedena
750 050 nebo EURADOP ®, obj. č. 0992 700 119). Art.-Nr. 0992 710 275) abzudichten.
schalungfólie
bzw. musí
im rechten
den Sparren
spannungsfrei
und
und durchsvazu
Abziehen
der Trennstreifen
luft• Bei der Verklebung muss der Untergrund trocken,podle
fett-, spanund
platných
předpisůohne
a Durchhang
směrnic verlegt
Centrálního
německých
pokrýva• U prostupů (komíny, střešní okna, odvětrání sociálního
zařízení atd.) veďte pás
und wasserdicht verklebt. Empfohlene Verarbeitungstemperatur der
staubfrei sein. Auf ausreichenden Anpressdruck achten. Verklebtes
SK-Klebekante pravidel
ab + 5 °C. pro pokrývání střech betonovou
nicht dauerhaft
auf Zug 700
beanspruchen. Im verklebten
Bereichzejména „odborných
čů /ZVDH/,
bočně nahoru a těsně jej přilepte pomocí WÜTOP ®Band
WRD,
obj. č. 0893
• WÜTOP® Thermo ND/SK Unterdeck-/Unterspannbahnen sind extrem
darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann.
a pálenou skládanou
krytinou“,
a podleaus„směrnice
pro podstřešní
fólie“. für
115, 0893 700 116 (umístěte fóliový žlábek). Respektujte
prosím pokyny
pro
wasserabweisend
gerüstet, dennoch
kein Deckungsmaterial
• An Durchdringungen
(Kamine, Dachfenster,
Sanitärentlüftungen
usw.)
den dauerhaften
Außeneinsatz
sobald
wie möglich
einzudecken.
Bahn seitlich hochführen und dicht mit WÜTOP
Art.-Nr. 0893
• ® WRD,
Skladování
rolí je nutno zajistit
v suchém
prostředíundbez
přístupu
světla.
zpracování v technickém listu výrobku WÜTOP ® WRD.
Die Dauer der Funktion als ōene Behelfsdeckung ist mit der Sicher700 115, 0893 700 116 ankleben (Folienrinne anbringen). Bitte Ver®
®
•
Odpovídá
produktovému
listu
Centrálního
svazu
německých
pokrývačů
/ZVDH/
• U střech s kompletní nadkrokevní izolací lze pokládat
WÜTOP
Trio
Plus
SK
stellung der Wind- und Wasserdichtigkeit mit Nahtverklebung
arbeitungsrichtlinien im Technischen Datenblatt vom WÜTOP WRD
(SK-Selbstklebekante wird empfohlen) auf 12 Wochen zu begrenzen.
berücksichtigen. Bei der Verklebung von Bahn auf Bahn ist eine zupro
střešní
podkladové
fólie
UDB-A
a
USB-A
podle
tabulky
1,
„vhodné
pro
přes hřeben (minimální překrytí 20 cm). V případě odvětraných
systémů
a
nei• Als Vordeckung für Schiefer laut ZVDH geeignet. Eine Vordeckung
sätzliche Verklebung mit Klebeband durchzuführen.
® Thermo ND/
• Bei
vollsparrengedämmten
Dächern
pomocné
zastřešení“. laut ZVDH stellt eine Zusatzmaßnahme unter direkt befestigten Dachzolovaných střech, resp. pouze částečně izolovaných
střech,
končí poslední
pás kann die WÜTOP
deckungen dar. Die regensichernde Funktion endet mit dem Zeitpunkt
SK über den First hinweg verlegt werden (Mindestüberlappung
minimálně 5 cm před hřebenem.
der Dacheindeckung. Die Dauer der Funktion als Vordeckung für
30 cm). Bei hinterlüfteten Systemen sowie bei ungedämmten bzw. nur
Schieferdeckungen ist auf 12 Wochen zu begrenzen. Die geltenden
teilweise gedämmten
endet die letzte Bahn mindestens 5 cm
• V tomto případě se musíte postarat o to, aby bylo zajištěno
odvětráníDächern
(instrukční
Fachregeln für Eindeckungen für Schieferdächer laut ZVDH müssen
vor dem First.
list Tepelná izolace u střech 3.2.2).
zwingend eingehalten werden.
• In diesem Fall ist dafür zu sorgen, dass die Belüftung gewährleistet ist

WÜTOP THERMO ND/SK
UNTERDECK- UND UNTERSPANNBAHN

(Merkblatt Wärmeschutz bei Dächern 3.2.2).
• Großächige Beschädigungen an der Unterdeckbahn müssen mit
Originalfolienzuschnitt und Klebeband ausgebessert werden, während
kleine Beschädigungen nur mit Klebeband behoben werden können.
• Die Regeldachneigungen nach ZVDH sind zu beachten.
• Der Einsatz eines Nageldichtbandes ist aufgrund der Nageldichtheit
der Unterdeckbahn nicht not wendig, hierzu ist eine ebene, feste Auflage der Bahn erforderlich und die Konterlatte muss press anliegen.
Bei Unterschreitung der Regeldachneigung nach ZVDH bis max. 4°
und mehr als einer erhöhten Anforderung sowie bei Unterschreitung
der Regeldachneigung nach ZVDH bis max. 8° und bis zu drei weiteren Anforderungen empfehlen wir eine sondervertragliche Vereinbarung abzuschließen. Bei Unterschreitung der Regeldachneigung nach
ZVDH um > 8° und mehr als drei weiteren Anforderungen sind die
Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks zu beachten.
Gemäß Prüfzeugnis Nr. AZ 100204-3 der TU Berlin vom 22.02.2010

• Eine UV-Belastung nach dem Aufbringen der Dachdeckung,
z. B. durch Streulichteinfall über Fenster in nicht ausgebaute Dachräume, ist durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden.
• Für eine ordnungsgemäße Funktion der Dachunterdeck-/Unterspannbahn ist der gesamte Dachaufbau nach den geltenden Vorschriften
und Richtlinien des ZVDH, insbesondere der „Fachregeln für
Deckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen”, sowie dem „Merkblatt
für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen“, auszuführen.
• Lagerung der Rollen in trockener, lichtgeschützter Umgebung.
Die Stapelung der Paletten übereinander ist zu vermeiden.
• Entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeck-/
Unterspannbahnen UDB-A und USB-A gemäß Tabelle 1,
„Geeignet für Behelfsdeckungen“.

First-/Gratnagel (Art.-Nr. 0681 013 …)

m

0c
Hřebenový / diagonální hřeb (pol. č. 20681
013 …)

Lattung

WÜTOP ® ND SK
Folienrinne

Fóliový žlábek Laťování
Konterlatte

Kontralať

WÜTOP ® ND SK

Wärmedämmung

MWF - 09/12 - 16113 - ©

Konterlattung

Lepidlo na fólii WÜTOP ® Přítlačná lať
WÜTOP® DB 2/DB 40 / DS 100

WÜTOP ® Folienkleber Anpresslatte
WÜTOP ®

Kontralať

Tepelná izolace

DB 2 / DB 40 / DS 100

Přechod
* Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu.

WÜTOP ® DB 2
WÜTOP ® DB 40
WÜTOP ® DS 100
Wechsel

WÜTOP® TRIO/ TRIO SK/ TRIO 2SK
podstřešní FÓLIE

Víceúčelová fólie mezi podstřešními fóliemi

Trio
Obj. č. 0681 001 001
Trio SK
Obj. č. 0681 001 027
Trio 2SK
Obj. č. 0681 001 026

WÜTOP® Trio je vysoce difúzní podstřešní fólie
s monolitickou membránou k přímé pokládce
na tepelnou izolaci nebo bednění u odvětraných
a neodvětraných šikmých střech. V kombinaci
s parobrzdou/ parozábranou WÜTOP ® a lepicími
páskami EURASOL® lze realizovat moderní neprodyšné
a větru odolné konstrukce podle aktuální vyhlášky
o úsporách energie.
Dodržujte prosím platné směrnice Centrálního svazu

MWF - 05/03 - 06171 - © •

německých pokrývačů /ZVDH/ a návod k pokládce
tohoto výrobku.

Technické údaje
Označení
Plošná hmotnost

Norma/ jednotka
EN 1849-2/g/m²

Odolnost vůči dalšímu trhání (dřík hřebíku)

EN 12310-2/N

Hodnota
145
podélně

208

příčně

228

podélně
příčně

270
220
ca. 0,1
W1
E (staré B2)
- 40 až +80
45/55
-40
4

Chování při tahu
Maximální tahová síla
Hodnota sd
Odolnost vůči průniku vody
Chování při požáru
Stálost při změnách teploty
Dilatace podélná/ příčná
Chování při ohybu za studena
Vhodnost jako pomocné zastřešení

EN 12311-1/
N/50 mm
EN 1931/m
EN 1928:2001
EN 13501-1
EN 13859-1/°C
EN 12311-1/%
EN 1109/°C
týdny

Vhodnost jako dočasné zastřešení pro břidlice

týdny

4

Šířka pásu
Délka role
Plocha role
Hmotnost role
Trio
Trio SK
Trio 2SK
Obalová jednotka
Trio
Trio SK
Trio 2SK

m
m
m²

1,5
50
75
11,5
12,5
13

kg

rolí na paletě

50
24
35

Odolnost vůči
větru zvenčí.
Ověřená těsnost vůči
hnanému dešti.

Splňuje požadavky podle produktového
listu Centrálního svazu německých pokrývačů /ZVDH / třídy UDB-A/USB-A.

•

Rozmanitost: k dostání ve 3 provedeních
(bez lepicí pásky, s lepicí páskou a se dvěma
lepicími páskami).

•

Technologie: třívrstvá střešní podkladová fólie
na bázi polypropylenu s monolitickou funkční
membránou.

•

Bezpečnost: snížené nebezpečí uklouznutí
díky PP krycímu rounu a dodatečné ochraně
vnitřní membrány třívrstvou strukturou.

•

Časová úspora a snížení nákladů: snadná
a rychlá pokládka díky integrované lepicí pásce
(SK a 2SK).

•

Speciálně pro břidlice: Vhodná jako dočasné
zastřešení pro břidlice podle Centrálního svazu
německých pokrývačů /ZVDH/.

Související produkty:
Parobrzda DB02
Obj. č. 0681 000 004/144/145
Parobrzda DB40
Obj. č. 0681 000 005
Parozábrana DS100
Obj. č. 0681 000 006
Lepidlo WRD
Obj. č 0893 700 115/116
EURADOP
Obj. č 0992 700 119
EURASOL
Obj. č 0992 700 050

WÜTOP® TRIO/ TRIO SK/ TRIO 2SK
podstřešní FÓLIE

*

Návod k pokládce
Obj. č. 0681 001 001/026/027
• Velkoplošná podstřešní fólie se musí opravit přířezem originální fólie a lepicí
• Wütop® Trio se pokládá jako podstřešní fólie směrem zdola rovnoběžně s okapáskou, zatímco malá poškození lze odstranit pouze lepicí páskou.
pem, s mírným tahem a bez prověšení. Při pokládce na bednění se fólie pokládá
• Pokud má mít překrytí funkci pomocné krytiny a/ nebo je podkročen bezpečný
směrem zdola rovnoběžně s okapem přes bednění.
sklon střešní krytiny, musí se pod kontralatě použít další opatření, např. materi• Wütop® Trio se fixuje nastřelovacími sponkami, pol. č. 0714 854, 0714 811,
ály pro utěsnění hřebíkových spojů (Wütop® WRD a těsnicí páska pro utěsnění
nebo sponkami z ruční nastřelovačky, pol. č. 0714 834, v horní třetině překryté
hřebíkových spojů Eurasol®).
části do hřbetů krokví a ihned se připevní kontralatí. Pokládka bez kontralatí je
• Dobu vystavení povětrnostním podmínkám v podobě pomocné krytiny je třeba
na vlastní riziko.
omezit na max. 4 týdny. V případě předpokládaného vystavení povětrnostním
• Musí se dodržet bezpečný sklon střešní krytiny podle Centrálního svazu němecpodmínkám v trvání déle než 4 týdny, resp. pokud je třeba počítat s extrémními
kých pokrývačů /ZVDH/.
povětrnostními podmínkami (hnaný déšť atd.), je nutné dodatečné zaplachto• Při pokládce se musí dodržet minimální překrytí 10 - 15 cm (proužek
® značky).
*
vání.
V případě podkročení bezpečného sklonu střešní krytiny (o max. 8°) se musí pásy
• Vhodná jako dočasné zastřešení pro břidlice podle Centrálního svazu němecpřekrývat minimálně 20 cm a musí se navzájem slepit vhodnou lepicí páskou
kých pokrývačů /ZVDH/. Dočasné zastřešení podle Centrálního svazu němec(Eurasol®, pol. č. 0992 700 050, Eurasol® DUS, pol. č. 0992 750 050 nebo
sowie Prüfberichte Nrn. P6-135/2009; 136/2009 und 137/2009 des
Verlegeanleitung
kých pokrývačů /ZVDH/Fraunhofer-Institut
představuje für
dodatečné
pod přímo
upevňoEuradop®, pol. č. 0992 700 119).
Bauphysik –opatření
jeweils in Anlehnung
an DIN
EN
Art.-Nr. 0681 001 036
13111; 2001-08 – ist das Produkt als nageldicht und schlagregen• WÜTOP® Thermo ND/SK ist als Unterdeck-/Unterspannbahn von
vanými střešními krytinami.
Funkce ochrany proti dešti končí v okamžiku pokrytí
• Při lepení musí být podklad suchý, zbavený mastnoty,unten
třísek
a prachu. Dbejte na
sicher einzustufen. Hinweis: Eine mechanische Überbelastung nach
beginnend direkt auf die Holzschalung bzw. parallel zur Traufe,
Verlegung
kann die Nageldichtheit
negativ
ussen. krytiny je
mit leichtem
Zug vund
ohneVěnujte
Durchhang, zu verlegen.
Bei Verlegung
střechy.
Dobuauf
trvání funkce
jako dočasného
zastřešení
probeein
břidlicové
dostatečnou sílu přitlačení. Nalepenou pásku nenamáhejte
trvale
tahu.
• Bei der Herstellung einer naht- und perforationsgesicherten UnterSchalung ist die Bahn, von unten beginnend, parallel zur Traufe über
třeba omezit na 4 týdny.deckung
Musí se
platná odborná
pravidla
pokrývání
pozornost tomu, aby se ve slepené části nemohla zadržovat
voda.
kanndodržet
auf Nageldichtband
oder WRD-Kleber
unterhalb
der
die Schalung
zu rollen.
® Thermo ND/SK wird mit Schlagtackern, Art.-Nr. 0714
Konterlattung
verzichtet
werden,
sofern die Bahn
auf einer ebenen,
Die WÜTOP
pro břidlicové střechy podle
Centrálního
svazu
německých
pokrývačů
/ZVDH/.
• Vertikální překrytí musí ležet zásadně na krokvi a•musí
být utěsněno
vhodnou
festen Unterlage verlegt wird und die Konterlatte press anliegt.
854, 0714 811, oder mit Handtackern, Art.-Nr. 0714 834, im oberen
®
• Zatížení
UV zářením
po Zu
položení
střešní
krytiny,wirnapř.
dopadem
Ihrer Sicherheit
empfehlen
Ihnen den
Abschlussrozptýleného
einer sonderDrittel
des Überlappungsbereiches
angeheftet
und
lepicí páskou (Eurasol®, pol. č. 0992 700 050, Eurasol
DUS,
pol. č. 0992 750am Sparrenrücken
vertraglichen Vereinbarung.
sofort
mit
der
Konterlatte
befestigt.
Eine
Verlegung
ohne
Konterlattung
světla
přes
okna
do
nezbudovaných
půdních
prostorů,
je
třeba
zamezit
050 nebo Euradop®, pol. č. 0992 700 119).
®
• WÜTOP Thermo ND/SK wird waagrecht mit ca. 15 cm Über- použierfolgt auf eigenes Risiko.
• Vertikale
Überlappungen
müssen
grundsätzlich auf
Sparren opatření. deckung (Überlappungsmarkierung) mit dem SK-Selbstklebestreifen,
tímeinem
vhodných
• U prostupů (komíny, střešní okna, odvětrání sociálního
zařízení
atd.) veďte
pás
kleiner und großer Streifen mittig aufeinander liegend, auf die Holzliegen und sind mit einem geeigneten Klebeband (EURASOL® ND,
• Pro řádnou funkci podstřešní
být Winkel
celá zu
střešní
nástavba
provedena
bočně nahoru a těsně jej přilepte pomocí WÜTOP ®Art.-Nr.
WRD,
pol.
0893
700
schalungfólie
bzw. musí
im rechten
den Sparren
spannungsfrei
und
0992
710č.275)
abzudichten.
und durchsvazu
Abziehen
der Trennstreifen
luft• Bei der Verklebung muss der Untergrund trocken,podle
fett-, spanund
platných
předpisůohne
a Durchhang
směrnic verlegt
Centrálního
německých
pokrýva115, 0893 700 116 (umístěte fóliový žlábek). Respektujte
prosím pokyny pro
und wasserdicht verklebt. Empfohlene Verarbeitungstemperatur der
staubfrei sein. Auf ausreichenden Anpressdruck achten. Verklebtes
SK-Klebekante pravidel
ab + 5 °C. pro pokrývání střech betonovou
Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen. Im verklebten
Bereichzejména „odborných
čů /ZVDH/,
zpracování v technickém listu výrobku WÜTOP ® WRD.
• WÜTOP® Thermo ND/SK Unterdeck-/Unterspannbahnen sind extrem
darauf achten,
® dass sich kein Stauwasser bilden kann.
a pálenou skládanou
krytinou“,
a podleaus
„směrnice
pro střešní
podkladové fólie“.
• U střech s kompletní nadkrokevní izolací lze pokládat
Trio přes
hřeben
wasserabweisend
gerüstet, dennoch
kein Deckungsmaterial
für
• AnWütop
Durchdringungen
(Kamine,
Dachfenster, Sanitärentlüftungen
usw.)
den dauerhaften
Außeneinsatz
sobald
wie möglich
einzudecken.
seitlich hochführen
und dicht mit WÜTOP
Art.-Nr. 0893
• ® WRD,
Skladování
rolí je nutno zajistit
v suchém
prostředíundbez
přístupu
světla.
(minimální překrytí 20 cm). V případě odvětranýchBahn
systémů
a neizolovaných
Die Dauer der Funktion als ōene Behelfsdeckung ist mit der Sicher700 115, 0893 700 116 ankleben (Folienrinne anbringen). Bitte Ver• vom
Odpovídá
produktovémustellung
listu der
Centrálního
svazu německých
pokrývačů pro
střech, resp. pouze částečně izolovaných střech, končí
poslední pásimminimálně
Wind- und Wasserdichtigkeit
mit Nahtverklebung
arbeitungsrichtlinien
Technischen Datenblatt
WÜTOP ® WRD
(SK-Selbstklebekante wird empfohlen) auf 12 Wochen zu begrenzen.
berücksichtigen. Bei der Verklebung von Bahn auf Bahn ist eine zupodstřešní
fólie
UDB-A
a
USB-A
podle
tabulky
1,
„vhodné
pro
pomocné za5 cm před hřebenem.
• Als Vordeckung für Schiefer laut ZVDH geeignet. Eine Vordeckung
sätzliche Verklebung mit Klebeband durchzuführen.
® Thermo ND/
laut ZVDH stellt eine Zusatzmaßnahme unter direkt befestigten Dach• Bei vollsparrengedämmten
střešení“.
• Je třeba dodržet normu „Provedení spodní části střechy“
platnou v doběDächern
zpra- kann die WÜTOP
deckungen dar. Die regensichernde Funktion endet mit dem Zeitpunkt
SK über den First hinweg verlegt werden (Mindestüberlappung
cování. V tomto případě se musíte postarat o to, aby
odvětrání
der Dacheindeckung. Die Dauer der Funktion als Vordeckung für
30 bylo
cm). Beizajištěno
hinterlüfteten
Systemen sowie bei ungedämmten bzw. nur
Schieferdeckungen ist auf 12 Wochen zu begrenzen. Die geltenden
teilweise gedämmten Dächern endet die letzte Bahn mindestens 5 cm
(instrukční list Tepelná izolace u střech 3.2.2).

WÜTOP THERMO ND/SK
UNTERDECK- UND UNTERSPANNBAHN

vor dem First.
• In diesem Fall ist dafür zu sorgen, dass die Belüftung gewährleistet ist
(Merkblatt Wärmeschutz bei Dächern 3.2.2).
• Großächige Beschädigungen an der Unterdeckbahn müssen mit
Originalfolienzuschnitt und Klebeband ausgebessert werden, während
kleine Beschädigungen nur mit Klebeband behoben werden können.
• Die Regeldachneigungen nach ZVDH sind zu beachten.
• Der Einsatz eines Nageldichtbandes ist aufgrund der Nageldichtheit
der Unterdeckbahn nicht not wendig, hierzu ist eine ebene, feste Auflage der Bahn erforderlich und die Konterlatte muss press anliegen.
Bei Unterschreitung der Regeldachneigung nach ZVDH bis max. 4°
und mehr als einer erhöhten Anforderung sowie bei Unterschreitung
der Regeldachneigung nach ZVDH bis max. 8° und bis zu drei weiteren Anforderungen empfehlen wir eine sondervertragliche Vereinbarung abzuschließen. Bei Unterschreitung der Regeldachneigung nach
ZVDH um > 8° und mehr als drei weiteren Anforderungen sind die
Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks zu beachten.
Gemäß Prüfzeugnis Nr. AZ 100204-3 der TU Berlin vom 22.02.2010

Fachregeln für Eindeckungen für Schieferdächer laut ZVDH müssen
zwingend eingehalten werden.
• Eine UV-Belastung nach dem Aufbringen der Dachdeckung,
z. B. durch Streulichteinfall über Fenster in nicht ausgebaute Dachräume, ist durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden.
• Für eine ordnungsgemäße Funktion der Dachunterdeck-/Unterspannbahn ist der gesamte Dachaufbau nach den geltenden Vorschriften
und Richtlinien des ZVDH, insbesondere der „Fachregeln für
Deckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen”, sowie dem „Merkblatt
für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen“, auszuführen.
• Lagerung der Rollen in trockener, lichtgeschützter Umgebung.
Die Stapelung der Paletten übereinander ist zu vermeiden.
• Entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeck-/
Unterspannbahnen UDB-A und USB-A gemäß Tabelle 1,
„Geeignet für Behelfsdeckungen“.

First-/Gratnagel (Art.-Nr. 0681 013 …)

Hřebenový / diagonální hřeb (pol. č. 0681 013
cm …)
20

Lattung

WÜTOP ® ND SK

Fóliový žlábek Laťování
Folienrinne
Konterlatte

Kontralať

WÜTOP ® ND SK

Lepidlo na fólii WÜTOP ® Přítlačná lať
WÜTOP® DB 2/DB 40 / DS 100

MWF - 09/12 - 16113 - ©

Konterlattung

WÜTOP ® Folienkleber Anpresslatte

Wärmedämmung
WÜTOP DB 2
Tepelná izolaceWÜTOP
® DB 40

Kontralať

WÜTOP ® DB 2 / DB 40 / DS 100

Přechod
* Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu.

®

WÜTOP ® DS 100
Wechsel

FASÁDNÍ FÓLIE

WÜTOP®

VAŠE VÝROBKY PRO FASÁDU
ODOLNé VŮČI VĚTRU
Fasádní fólie

Wütop® Termo fasádní fólie
Překrývání fasádních fólií

EURASOL® Max
Napojování na přilehlé
podklady stavebních
konstrukcí, opravy

EURASOL® Max

Neprodyšnost
ve vnitřní části

Odolnost vůči
větru zvenčí

Wütop® WRD

Neprodyšnost a odolnost vůči větru
zevnitř i zvenčí

WÜTOP® TERMO Fasádní fólie

WÜTOP® Termo fasádní fólie (SK) se samolepicím okrajem pro fasádní konstrukce odolávající větru a dešťové vodě. Fasádní fólie
stabilizovaná vůči UV záření je vhodná pro
všechny odvětrané fasádní konstrukce s uzavřeným a otevřeným obkladem s podílem
otevřených spár max. 40 % plochy fasády
a světlou šířkou spáry do 50 mm.

Se samolepicí páskou
Obj. č. 0681 001 060
Bal / ks 1
Obj. č. 0681 001 061
Bal / ks 1

•
•
Technické údaje
Označení
Plošná hmotnost

Jednotka
g / m2 / DIN EN 1849-2

Odolnost při vytrhávání hřebíků

N / DIN EN 12310-1

Maximální tahová síla

N / 5 cm / DIN EN 12311-1 podélně

Dilatace

% / DIN EN 12311-1

Hodnota
220
podélně

200

příčně

200
315

podélně

55

příčně

65

Hodnota sd
Chování při požáru
Vodotěsnost
Stálost při změnách teploty
Odolnost vůči UV záření
za povětrnostních podmínek
Odolnost vůči UV záření
při světlé šířce spáry do 50 mm
Šířka pásu

m / DIN EN 12572 C
podle DIN EN 13501
podle DIN EN 1928
°C
měsíce

m

1,5

Délka role
Plocha role
Hmotnost role
Obalová jednotka

m
m2
kg
role / paleta

50
75
16
40

0,1
E
W1
-30 až +80
3
vyhovuje

Pro zpracování je třeba dodržet platné normy, odborná pravidla a pokyny pro zpracování.
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265

příčně

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odolná vůči větru a nepropustná pro dešťovou
vodu.
Ochrana izolace před hnaným deštěm
a nafoukaným sněhem.
Průměrně hořlavá.
Vysoká difúzní otevřenost.
Vysoká odolnost vůči UV záření.
Podíl spár na ploše fasády do 40%.
Světlá šířka spár do 50 mm.
S integrovaným samolepicím okrajem
(varianta SK).
Rychlé a efektivní zpracování.
Černý povrch.
Teplota zpracování +5°C až +50°C.
Při montáži je třeba dodržovat DIN 18516-1
a DIN 1055 část 1 - 4.

Související produkty:
EURASOL® Max
Obj. č. 0992 710 160
Obj. č. 0992 710 161
Sponky do nastřelovačky
Obj. č. 0714 811
Obj. č. 0714 819
Nůž na fólii
Obj. č. 0818 105 103
Ruční sponky
Obj. č. 0714 834
Obj. č. 0714 853

WÜTOP® termo fasádní (SK)

Návod k pokládce
• WÜTOP ® Termo fasádní fólie (SK) je vhodná pro
všechny odvětrané fasádní konstrukce se spárami
širokými do 5 cm. Podíl spár fasády nesmí překročit
celkem 40 %.
• Důležité!
• V případě odlišného zpracování naléhavě vyzýváme
ke konzultaci.
• Pás vyrovnejte na nosné konstrukci povrstvenou
stranou směrem ven, horizontálně nebo vertikálně
k základu a zafixujte v oblasti překrývání.
• Za permanentního napínání počínaje z jedné
strany pás definitivně upevněte v oblasti překrývání k nosné konstrukci (nastřelovacími sponkami,
obj. č. 0714 854 nebo 0714 811, nebo ručními
sponkami, obj. č. 0714 834).
• Další pásy pokládejte napnuté s minimálně 10 cm
překrytím, jak je popsáno výše. Dbejte na skryté
připevnění. Následně postupně strhněte krycí
proužek samolepicí pásky a lepicí okraj uzavřete
za permanentního tlaku tak, aby byl bez záhybů.
• Připevnění mimo oblast překrývání musí být zabezpečena proti větru (lepicí páskou EURASOL®
Max, obj. č.0992 710 160, 0992 710 161)
• Otvory, napojování a ukončení musí být trvale neprodyšně provedeny lepicími materiály vhodnými
pro exteriér a musí být zajištěny pomocí přítlačné
latě nebo spony.
• Jakákoliv poškození fólie WÜTOP® Termo fasádní
fólie (SK) se musí opravovat přířezy originální fólie
a vhodnou lepicí páskou (EURASOL® Max, obj. č.
0992 710 160, 0992 710 161).

• Musí se dodržet teploty zpracování +5°C až
+ 50°C.
• Při montáži je třeba dodržet normu DIN 18516-1
a DIN 1055 část 1 - 4.
• Nejpozději 3 měsíce po pokládce fólie WÜTOP ®
Termo fasádní fólie (SK) musí proběhnout obložení,
doporučujeme však co nejdříve obložení fasády.
• V případě dřevěných stojkových konstrukcí,
kovových konstrukcí a při sanacích je WÜTOP ®
Termo fasádní fólie (SK) optimálním řešením pro
vytvoření fasádní konstrukce odolávající větru a
dešťové vodě, která je přesto difúzně otevřená. Na
základě svých vynikajících stavebně fyzikálních
hodnot zajišťuje excelentní klima bydlení.
• WÜTOP ® parozábrany a parobrzdy jsou maximálně vhodné k ochraně tepelné izolace zevnitř.
Například WÜTOP ® DS, obj. č. 0681 000 006,
WÜTOP ® DB2, obj. č. 0681 000 004

Fasádní pás pro uzavřené a otevřené fasády
obj. č. 0681 001 060 (se samolepicí páskou).

WÜTOP® Termo fasádní fólie

Návod k pokládce
• WÜTOP ® Termo fasádní fólie je vhodná pro
všechny odvětrané fasádní konstrukce se spárami
širokými do 5 cm. Podíl spár fasády nesmí překročit celkem 40 %.
• Důležité!
• V případě odlišného zpracování naléhavě vyzýváme
ke konzultaci.
• Pás vyrovnejte na nosné konstrukci povrstvenou
stranou směrem ven, horizontálně nebo vertikálně
k základu a zafixujte v oblasti překrývání.
• Za permanentního napínání počínaje z jedné
strany pás definitivně upevněte v oblasti překrývání k nosné konstrukci (nastřelovacími sponkami,
obj. č. 0714 854 nebo 0714 811, nebo ručními
sponkami, obj. č. 0714 834).
• Další pásy pokládejte napnuté s minimálně 10 cm
překrytím, jak je popsáno výše. Dbejte na skryté
připevnění. Následně za permanentního tlaku
uzavřete překrytí lepicí páskou tak, aby nevznikly
záhyby.
Je třeba dbát na to, aby se žádné místo slepené
páskou EURASOL® Max nenacházelo v otevřené
části spáry (není trvale odolná vůči UV záření).
V tomto případě zvolte prosím variantu SK.
• Připevnění mimo oblast překrývání musí být zabezpečena proti větru (lepicí páskou EURASOL®
Max, obj. č.0992 710 160, 0992 710 161).
• Otvory, napojování a ukončení musí být trvale
neprodyšně provedeny lepicími materiály vhodnými pro venkovní oblast (např. lepidlo WÜTOP ®
WRD, obj. č. 0893 700 115) a musí být zajištěny
pomocí přítlačné latě nebo spony.

• Jakákoliv poškození fólie WÜTOP ® Termo fasádní
fólie se musí opravovat přířezy originální fólie
a vhodnou lepicí páskou (EURASOL® Max,
obj. č. 0992 710 160, 0992 710 161).
• Musí se dodržet teploty zpracování +5°C až
+ 50°C.
• Při montáži je třeba dodržet normu DIN 18516-1
a DIN 1055 část 1 – 4.
• Nejpozději 3 měsíce po pokládce fólie WÜTOP ®
Termo fasádní fólie musí proběhnout obložení,
doporučujeme však co nejdříve obložení fasády.
• V případě dřevěných stojkových konstrukcí, kovových konstrukcí a při sanacích je WÜTOP ® Termo
fasádní fólie (SK) optimálním řešením pro vytvoření
fasádní konstrukce odolávající větru a dešťové
vodě, která je přesto difúzně otevřená. Na základě
svých vynikajících stavebně fyzikálních hodnot
zajišťuje excelentní klima bydlení.
• WÜTOP ® parozábrany a parobrzdy jsou maximálně vhodné k ochraně tepelné izolace zevnitř.
Například WÜTOP ® DS, obj. č. 0681 000 006,
WÜTOP ® DB2, obj. č. 0681 000 004.

Fasádní pás pro uzavřené a otevřené fasády
obj. č. 0681 001 061.

WÜTOP® metall sk

WÜTOP® Metall SK je difúzi umožňující,
elastická a samolepicí oddělovací vrstva
na nesamonosné kovové krytiny.

Metall SK
Obj. č. 0681 001 072

Dodržujte prosím platné směrnice ZVDH a návod k pokládání tohoto produktu.
Použití
Kašírovaná, cca 8 mm vysoká nečesaná hmota spolehlivě chrání před korozí a výrazně tlumí rušivé bubnování při dešti nebo krupobití. Při hodnotě sd cca 0,04
lze přebytečnou vlhkost v krokvích nebo bednění kontrolovaně odvádět ven. Lepicí pásky slouží k přelepení
přesahů.
Technologie
Třívrstvá, difúzně otevřená podstřešní fólie z polyproTechnická data
Označení

pylenu potažená nečesanou vrstvou. Na obou straNorma/jednotka

Hodnota

nách vybavena lepicím páskem na bázi akrylátu.

450

Úspora času a nákladů

Plošná hmotnost

EN 1848-2/g/m²

Odolnost vůči dalšímu roztržení

EN 12310-1

podélně

185

(dřík hřebíku)

N

příčně

160

Protažení v tahu

EN 12311-1

podélně

300

Maximální tažná síla

N/50 mm

příčně

250

Hodnota Sd

EN ISO 12572C/m

0,045

Odolnost vůči proniknutí vody
Chování při požáru

EN 1928
EN 13501-1

Odolnost vůči teplotám

°C

W1
E (staré označení
B2)
-40 až +90

Průtažnost podélná/příčná

EN 12311-1/%

77/83

Teplota při zpracování/teplota konstrukčního dílu

°C

+5

Šířka pásu

m

1,5

Délka role

m

24

Plocha role

m²

36

Hmotnost role

kg

cca 20

Obalová jednotka

rolí na paletě

4

Typ provedení

Normovaný sklon střechy

Krytina s dvojitou stojatou drážkou

7°

Krytina s úhlovou stojatou drážkou

25°

Minimální sklon střechy

3°

MWF - 05/14 - 13341 - ©

Podle tabulky 5: Normované sklony střechy u nesamonosných kovových krytin podle odborných pravidel pro kovoobráběcí
práce v oboru pokrývačství ZVDH.

Snadné a rychlé pokládání díky integrovaným lepicím
páskům.

Související produkty:
Variabilní parobrzda
WÜTOP® Thermo Vario SD
Obj. č. 0681 000 147
Parobrzda WÜTOP® DB 02
Obj. č. 0681 000 004
Parozábrana WÜTOP® DS 100:
Obj. č. 0681 000 006
Lepidlo WRD, obj. č. 0893 700 115

Parozábrany
a parobrzdy

WÜTOP®

VAŠE VÝROBKY PRO stěny
NEPRODYŠNOST
Parozábrana

Wütop® Thermo
Vario SD

Wütop® DB 2

Wütop® DS 100

Wütop® DB 200

Wütop® DB 40

EURASOL®

EURASOL®
Max

EURASOL®
Plus

Euradop®

EURASOL®
P

Přesahy
parobrzdy /
parozábrany

Napojování
na přilehlé
podklady
stavebních
konstrukcí,
opravy

1

Utěsnění
sponek

2

1

2

Wütop®
Lepidlo na fólii

Wütop®
Folienfix

EURASOL®
Páska na
utěsnění hřebíků

EURASOL® PE Těsnící páska pro
utěsnění hřebíkových spojů

EURASOL®

EURASOL®
Max

EURASOL®
Plus

EURASOL®
P

Řešení rohů,
napojení na
střešní okna

Neprodyšnost
ve vnitřní části

Odolnost vůči
větru zvenčí

Neprodyšnost a odolnost vůči větru
zevnitř i zvenčí

WÜTOP® THERMO VARIO SD
VLHKOSTNĚ VARIABILNÍ PAROBRZDA

Vlhkostně variabilní parobrzda
s přednostmi polyesterové technologie.

Thermo Vario SD
Obj. č. 0681 000 147

WÜTOP® Thermo Vario SD je difúzní, vlhkostně
variabilní parobrzda pro renovace starých budov
i pro interiérovou a půdní vestavbu. V kombinaci
s podstřešní fólií WÜTOP® a lepicími páskami
EURASOL® lze realizovat moderní neprodyšné
a větru odolné konstrukce podle aktuální vyhlášky
o úsporách energie.
Dodržujte prosím platné směrnice Centrálního
svazu německých pokrývačů /ZVDH/ a návod
pro pokládku tohoto výrobku.

Technické údaje
Označení
Plošná hmotnost

Norma / jednotka
EN 1849-2/g/m

Odolnost vůči dalšímu trhání (dřík hřebíku)

EN 12310-1/N

Chování při tahu

EN 12311-2/N / 50 mm podélně

Maximální tahová síla

Hodnota
220
podélně

200

příčně

200

příčně

Hodnota sd

EN ISO 12572/m

265
315

Rozsah hodnoty sd
Odolnost vůči průniku vody
Chování při požáru

m
EN 1928
EN 13501

>5 m DRH 30%
>1 m DRH 60%
<1 m DRH 80%
0,2 – 12 m*
W1
E (staré B2)

Stálost při změnách teploty

°C

-40 až +100

Odolnost vůči UV záření

měsíce

3

Odolnost vůči UV záření, za prosklením

měsíce

min. 18 (interiér)

Šířka pásu
Délka role
Plocha role
Hmotnost role
Balení

m
m
m2
kg
role / paleta

1,5
50
75
7,3
50

* Variabilní hodnotu sd fólie WÜTOP ® Thermo Vario SD lze zachytit pouze pomocí programu pro dynamický výpočet.
Při výpočtu podle stacionární metody se musí počítat s pevnou hodnotou sd.

Bezpečnost
Zvýšená bezpečnost díky variabilní hodnotě sd**.
Polyester je materiálem extrémně odolným proti
povětrnostním vlivům, nabízí vysokou ochranu
proti UV záření a je teplotně stabilní do 100°C.
Technologie
Dvouvrstvá parobrzda z vlhkostně variabilního polyamidu se stabilizujícím polyesterovým rounem.
Univerzální použití
• Střecha, stěna i podlaha.
• Renovace starých budov zvenčí a suché
novostavby (není vhodná pro stavby s vysokou
vlhkostí interiéru).
Časová úspora a snížení nákladů
• Snadná a rychlá pokládka pomocí rastru pro
pokládání (10 x 10 cm).
• Velmi robustní a odolná proti trhání díky
polyesterovému rounu na rubu.

**Variabilní hodnota sd

MWF - 05/03 - 16133 - © •

Období rosení:
sd = 5 - 10 m: Vysoká hodnota sd
snižuje nežádoucí pronikání vlhkosti
do konstrukce a současně zabraňuje
vysychání vzduchu v místnosti.
Stavební fáze: sd = 1 - 5 m: Při
průměrné vlhkosti 50 až 70 % chrání
Vario SD konstrukci před přílišným
pronikáním vlhkosti
a stavebním škodám.

Neprodyšnost
zevnitř

Období odpařování:
sd = 0,2 – 1 m: vlhkost uložená
v konstrukci může díky nízké hodnotě
sd rychle a bezpečně vysychat.

Související produkty:
Kontaktní podstřešní fólie WÜTOP®
Obj. č. 0681 000 035/ 036, 0681 001
001/ 004/ 026/ 027
Fasádní termofólie WÜTOP®
Obj. č. 0681 001 060/ 061
Lepicí pásky EURASOL®
Obj. č. 0992 700 050/119
Napojovací příslušnství WÜTOP®
Obj. č. 0893 700 100, 0992 820 015

VLHKOSTNĚ VARIABILNÍ PAROBRZDA
WÜTOP® THERMO VARIO SD

Obj. č. 0681 000 147

Návod k pokládce
Mezikrokevní izolace
• WÜTOP ® Thermo Vario SD zafixujte na „teplé“ straně tepelné izolace sponkami
(nastřelovací sponky, pol. č. 0714 854, 0714 811 nebo ruční sponky, obj. č.
0714 834) a připevněte laťováním.
• Hladká strana směřuje vždy ke zpracovateli.
• Vertikální překrytí musí ležet zásadně na krokvi.
• Dbejte na dostatečné překrytí: překrytí na výšku: minimálně 10 cm (překryvný
pás), boční překrytí: ca. 20 cm.
• Pro veškerá překrytí a místa připevněná sponkami se doporučuje neprodyšné
slepení lepicí páskou, která je k tomu vhodná (obj. č. 0992 700 050).
• Pro neprodyšné napojení na zdivo se pás přilepí lepidlem na fólie WÜTOP ®
(pol. č. 0893 700 100, 0893 700 110) a příp. se navíc připevní přítlačnou latí.
• Dbejte na to, aby byla instalace provedena bez poškození.
• Dříve než dojde k osazení interiérového obložení (sádrokarton, dřevěné obložení,
atd.), znovu zkontrolujte řádnou instalaci parobrzdy a příp. ji opravte.
Nadkrokevní izolace
• WÜTOP ® Thermo Vario SD se optimálně hodí jako parobrzda u nadkrokevních
izolací
• Pokládka:
• Stejný postup jako u „mezikrokevní izolace“.
• Pozor: vystavení povětrnostním podmínkám max. 3 měsíce

Renovace starých budov
• Ostré předměty (např. hřebíky), které vyčnívají z vnitřního obložení do krokevního
pole, musí být odstraněny, aby se zbránilo poškození parobrzdy.
• WÜTOP ® Thermo Vario SD se vede zvenčí přes krokve, přičemž rouno směřuje
dovnitř místnosti. Pokládka hladkou stranou směrem ven.
• Veškerá překrytí a prostupy neprodyšně zalepte vhodnou lepicí páskou
(Eurasol, pol. č. 0992 700 050).
• Doporučení: připevnění fólie WÜTOP ® Thermo Vario SD na krokve pomocí přítlačných lišt.
• Napojení na okap (okapový trám resp. zdivo) zalepte lepidlem na fólie
WÜTOP ® (pol. č. 0893 700 1). Doporučuje se dodatečná mechanická fixace
přítlačnou latí.
• WÜTOP ® Thermo Vario SD se doporučuje pro běžné klima obytných prostor.
Pro trvalou zvýšenou vlhkost jako v bazénech nebo velkých kuchyních není fólie
WÜTOP ® Thermo Vario SD vhodná.
• Konstrukce lze realizovat podle DIN 4108-3 bez prokazování. V případě odchylek těchto konstrukcí je třeba provést prokázání výpočtem. Toto prokázání
může provést stavební fyzik.

WÜTOP® PAROBRZDA DB 2
DB2 1,5 m
Obj. č. 0681 000 004
Bal./ks 1

DB2 3,0 m
Obj. č. 0681 000 144
Bal./ks 1

DB 2SK
Obj. č. 0681 000 145
Bal./ks 1

Wütop® DB 2 je difúzní, vlhkost regulující
a vzduchotěsná parobrzda s obzvláště
snadnou pokládkou pro interiérovou a půdní
vestavbu, ve spojení s difúzně otevřenými
podstřešními fóliemi.
vrstva PE/ EVA a retardér hoření
PE perlinková tkanina
PP rouno

Technické údaje
Označení
Plošná hmotnost

Norma / poznámka
EN1849-1
g/m2

Odolnost vůči dalšímu trhání

N

EN12310-1

N/50mm

EN12311-1

(dřík hřebíku)
Chování při tahu

podélně

220

příčně

200

podélně

347

příčně

321

Hodnota sd
Odolnost vůči průniku vody
Stálost při změnách teploty

m
°C

2,52
W1
-40 až +80

Chování při požáru

-

E (B2)

Šířka role

m

1,5 / 3,0

Délka role

m

50

Hmotnost role
Obalová jednotka

kg
role /paleta

9 / 19
50 / 30

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu.
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Hodnota
116

EN1931
EN 1928:2001

• Pevná a odolná proti trhání díky vložené
mřížkové tkanině.
• Chrání před tepelnými ztrátami způsobenými
zbytečným prouděním vzduchu.
• Zabraňuje zvlhnutí tepelné izolace z interiérové strany a tím snižování tepelně izolačního
účinku.
• DB2 2SK s oboustranně upevněnou lepicí
páskou pro trvale neprodyšné/ větru odolné
slepení.
• Průměrně hořlavá podle DIN 4102-B2
• Použitím parobrzdy Wütop® DB 2 v kombinaci
s difúzně otevřenou podstřešní fólií řady
Wütop® je zaručena celoroční prodyšnost
izolační a nosné konstrukce a tím je postaráno
o zdravé klima v místnosti.

Související produkty:
Euradop
Obj. č. 0992 700 119
Eurasol P
Obj. č. 0992 800 050
Eurasol
Obj. č. 0992 700 050
Sponky do sponkovačky
Obj. č. 0714 811
Obj. č. 0714 819

PAROBRZDA WÜTOP® DB 2

*

Obj. č. 0681 000 004

Návod k pokládce
Mezikrokevní izolace
• Wütop® DB 2 zafixujte na „teplé“ straně tepelné izolace sponkami (nastřelovací
sponky, obj. č. 0714 854, 0714 811 nebo ruční sponky, obj. č. 0714 834)
a připevněte laťováním.
• Hladká strana směřuje vždy ke zpracovateli.
• Vertikální překrytí musí ležet zásadně na krokvi.
• Dbejte na dostatečné překrytí: překrytí na výšku: minimálně 10 cm (překryvný
pás), boční překrytí: ca. 20 cm.
• Veškerá překrytí a místa připevněná sponkami musí být neprodyšné slepena
lepicí páskou, která je k tomu vhodná (obj. č. 0992 700 050).
• Pro neprodyšné napojení na zdivo se pás přilepí lepidlem na fólie Wütop ®
(obj. č. 0893 700 100, 0893 700 110) a příp. se navíc připevní přítlačnou latí.
• Dbejte na to, aby byla instalace provedena bez poškození.
• Dříve než dojde k osazení interiérového obložení (sádrokarton, dřevěné obložení,
atd.), znovu zkontrolujte řádnou instalaci parobrzdy a příp. ji opravte.

Renovace starých budov
• Ostré předměty (např. hřebíky), které vyčnívají z vnitřního obložení do krokevního
pole, musí být odstraněny, aby se zbránilo poškození parobrzdy.
• Wütop® DB 2 se vede zvenčí přes krokve, přičemž rouno směřuje dovnitř místnosti. Pokládka hladkou stranou směrem ven.
• Veškerá překrytí a prostupy neprodyšně zalepte vhodnou lepicí páskou (Eurasol,
obj. č. 0992 700 050).
• Doporučení: připevnění fólie Wütop® DB 2 na krokve pomocí přítlačných lišt.
• Napojení na okap (okapový trám resp. zdivo) zalepte lepidlem na fólie Wütop®
(obj. č. 0893 700 1). Doporučuje se dodatečná mechanická fixace přítlačnou latí.
• U místnostní, jejichž vzdušná vlhkost je trvale přes 60 %, se v případě renovace
nesmí parobrzda Wütop® DB 2 použít.
• Podle DIN 4108 část 3 se musí konstrukce, které neodpovídají standardní výstavbě,
dokládat výpočtově (prokázání kondenzace par). Proto se musí použití parobrzdy Wütop® DB 2 v případě renovace předem odsouhlasit s poradenstvím pro
uživatele společnosti Würth.

Nadkrokevní izolace
• Wütop® DB 2 se optimálně hodí jako parobrzda u nadkrokevních izolací.
• Pokládka:
• Stejný postup jako u „mezikrokevní izolace“.
• Pozor: vystavení povětrnostním podmínkám max. 6 týdnů.

Krokev

Izolace

Izolace

Přítlačná lišta
WÜTOP ® lepidlo na fólie
Příčné laťování
Zdivo

Překrytí na krokvi

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu.

Omítka

Vnitřní obložení

PAROBRZDA WÜTOP® DB 2 / 3,0 m

*

Obj. č. 0681 000 144

Návod k pokládce
Mezikrokevní izolace
• WÜTOP ® DB 2 zafixujte na „teplé“ straně tepelné izolace sponkami (nastřelovací sponky, obj. č. 0714 854, 0714 811 nebo ruční sponky, obj. č. 0714 834)
a připevněte laťováním.
• Potištěná strana směřuje vždy ke zpracovateli.
• Vertikální překrytí musí ležet zásadně na krokvi.
• Dbejte na dostatečné překrytí: překrytí na výšku: minimálně 10 cm (překryvný
pás), boční překrytí: ca. 20 cm.
• Veškerá překrytí a větší shluk míst se sponkami se musí neprodyšné přelepit lepicí
páskou, která je k tomu vhodná (obj. č. 0992 700 050).
• Pro neprodyšné napojení na zdivo se pás přilepí lepidlem na fólie WÜTOP ®
(obj. č. 0893 700 100, 0893 700 110) a příp. se navíc připevní přítlačnou latí.
• Dbejte na to, aby byla instalace provedena bez poškození.
• Dříve než dojde k upevnění interiérového obložení (sádrokarton, dřevěné
obložení, atd.), znovu zkontrolujte řádnou instalaci parobrzdy a příp. ji opravte.
• V případě foukané izolace jsou nutná další opatření, informace poskytne poradenství pro uživatele.
•
•
•
•
•

Nadkrokevní izolace
WÜTOP ® DB 2 se optimálně hodí jako parobrzda u nadkrokevních izolací.
Pokládka:
Stejný postup jako u „mezikrokevní izolace“.
Potištěná strana směřuje vždy ke zpracovateli.

• Nevystavujte povětrnostním podmínkám, protože není stabilizována proti UV
záření.
• Neprodleně po pokládce musí proběhnout pokrytí. Pokud toto není možné, je
třeba parobrzdu chránit proti působení povětrnostních vlivů pomocí vhodných
opatření (zakrytí plachtou).
Renovace starých budov
• Ostré předměty (např. hřebíky), které vyčnívají z vnitřního obložení do krokevního
pole, musí být odstraněny, aby se zbránilo poškození parobrzdy.
• WÜTOP ® DB 2 se vede zvenčí přes krokve, přičemž rouno směřuje dovnitř místnosti. Potištěná strana směřuje vždy ke zpracovateli.
• Veškerá překrytí a prostupy neprodyšně zalepte vhodnou lepicí páskou (EURASOL®, obj. č. 0992 700 050).
• Doporučení: připevnění fólie WÜTOP ® DB 2 na krokve pomocí přítlačných lišt.
• Napojení na okap (okapový trám resp. zdivo) zalepte lepidlem na fólie
WÜTOP ® (obj. č. 0893 700 1). Doporučuje se dodatečná mechanická fixace
přítlačnou latí.
• V případě místností, u nichž je vlhkost vzduchu trvale přes 60 %, se parobrzda
WÜTOP ® DB 2 nesmí v případě renovace použít.
• Podle DIN 4108 část 3 se musí konstrukce, které neodpovídají standardní
výstavbě, dokládat výpočtově (prokázání kondenzace par). Proto se musí
použití parobrzdy WÜTOP ® DB 2 v případě renovace předem odsouhlasit
s poradenstvím pro uživatele společnosti Würth.

Krokev

Izolace

Izolace

Přítlačná lišta
WÜTOP ® lepidlo na fólie
Příčné laťování
Zdivo

Překrytí na krokvi

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu.

Omítka

Vnitřní obložení

PAROBRZDA WÜTOP®
DB 2 2SK

*

Obj. č. 0681 000 145

Návod k pokládce
Mezikrokevní izolace
• WÜTOP ® DB 2 2SK zafixujte na „teplé“ straně tepelné izolace sponkami
(nastřelovací sponky, pol. č. 0714 854, 0714 811 nebo ruční sponky, obj. č.
0714 834) a připevněte laťováním.
• Potištěná strana směřuje vždy ke zpracovateli.
• Vertikální překrytí musí ležet zásadně na krokvi.
• Dbejte na dostatečné překrytí: překrytí na výšku: minimálně 10 cm (překryvný
pás), boční překrytí: ca. 20 cm.
• Veškerá překrytí a větší shluk míst se sponkami se musí neprodyšné přelepit lepicí
páskou, která je k tomu vhodná (obj. č. 0992 700 050) nebo dvěma integrovanými lepicími páskami SK.
• Pro neprodyšné napojení na zdivo se pás přilepí lepidlem na fólie WÜTOP ®
(obj. č. 0893 700 100, 0893 700 110) a příp. se navíc připevní přítlačnou latí.
• Dbejte na to, aby byla instalace provedena bez poškození.
• Dříve než dojde k upevnění interiérového obložení (sádrokarton, dřevěné
obložení, atd.), znovu zkontrolujte řádnou instalaci parobrzdy a příp. ji opravte.
• V případě foukané izolace jsou nutná další opatření, informace poskytne poradenství pro uživatele.
Nadkrokevní izolace
• WÜTOP ® DB 2 2SK se optimálně hodí jako parobrzda u nadkrokevních izolací.
• Pokládka:
• Stejný postup jako u „mezikrokevní izolace“.
• Potištěná strana směřuje vždy ke zpracovateli.

• Nevystavujte povětrnostním podmínkám, protože není stabilizována proti UV
záření.
• Neprodleně po pokládce musí proběhnout pokrytí. Pokud toto není možné, je
třeba parobrzdu chránit proti působení povětrnostních vlivů pomocí vhodných
opatření (zakrytí plachtou).
Renovace starých budov
• Ostré předměty (např. hřebíky), které vyčnívají z vnitřního obložení do krokevního
pole, musí být odstraněny, aby se zbránilo poškození parobrzdy.
• WÜTOP ® DB 2 2SK se vede zvenčí přes krokve, přičemž rouno směřuje dovnitř
místnosti. Potištěná strana směřuje vždy ke zpracovateli.
• Veškerá překrytí a prostupy neprodyšně zalepte vhodnou lepicí páskou (EURASOL®, obj. č. 0992 700 050).
• Doporučení: připevnění fólie WÜTOP® DB 2 2SK na krokve pomocí přítlačných lišt.
• Napojení na okap (okapový trám resp. zdivo) zalepte lepidlem na fólie
WÜTOP ® (obj. č. 0893 700 1). Doporučuje se dodatečná mechanická fixace
přítlačnou latí.
• V případě místností, u nichž je vlhkost vzduchu trvale přes 60 %, se parobrzda
WÜTOP ® DB 2 2SK nesmí v případě renovace použít.
• Podle DIN 4108 část 3 se musí konstrukce, které neodpovídají standardní
výstavbě, dokládat výpočtově (prokázání kondenzace par). Proto se musí
použití parobrzdy WÜTOP ® DB 2 2SK v případě renovace předem odsouhlasit
s poradenstvím pro uživatele společnosti Würth.

Krokev

Izolace

Izolace

Přítlačná lišta
WÜTOP ® lepidlo na fólie
Příčné laťování
Zdivo

Překrytí na krokvi

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu

Omítka

Vnitřní obložení

WÜTOP® parozábrana db 200

Obj. č. 5997 519 167
Bal./ks: 1

WÜTOP - parozábrana DB 200 je vysoce
kvalitní parozábrana pro stěny a střešní
konstrukce. Vyrobená ze samozhášecího
polyethylenu.

Hodnoty
3
50
0,2

Šířka role
Délka
Tlouštka fólie
Základní charakteristiky

Jednotky Nominální
hodnota

Tolerance

Harmonizovaná
technická
specifikace

Reakce na oheň

[třída]

E

-

-

EN 13501
EN 11925-2

Vodotěsnost

[třída]

W1

-

-

EN 1928

Propustnost vodní páry (ekvivalentní difúzní tlouštka Sd)

[třída]

>140

-

-

EN 1931

Odolnost proti nárazu

-

npd

-

-

EN 12691

Pevnost spoje

[N]

npd

-

-

EN 12317-2

Pevnost v tahu v podélném/příčném směru

[N/50mm]

175/160

-

-

EN 12311-2
EN 13859-1

Odolnost proti protrhávání v
podélném/příčném směru

[N]

130/135

-

-

EN 12310-2
EN 13859-1

Odolnost proti alkáliím

-

npd

-

-

EN 13984
EN 12311-2

vyhovuje

-

-

EN 1296
EN 1931

Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry

MWF - 04/14 - c0484 - © •

Jednotky
m
m
mm

Vlastnost

-

Související produkty:
EURADOP®
Obj. č. 0992 700 119
EURASOL P®
Obj. č. 0992 810 060
Eurasol®
Obj. č. 0992 700 050
Kladivový sponkovač
Obj. č. 0714 811
Obj. č. 0714 854
Ruční sponkovač
Obj. č. 0714 834
Obj. č. 0714 853

WÜTOP® PAROzábrana DS 100

Obj. č. 0681 000 006

Wütop® DS 100 je parozábrana, která je
vhodná pro všechny izolované střechy.
• Chrání před tepelnými ztrátami způsobenými
zbytečným prouděním vzduchu.
• Zabraňuje provlhnutí tepelné izolace ze strany
interiéru a tím snižování tepelně izolačního
účinku.
• Metalizace na vnitřní straně odráží teplo
a dosahuje tak dodatečného izolačního
účinku a vyšší bariéru pro vodní páry.
• Díky vysoké hodnotě sd >100 m lze Wütop DS
100 použít ve spojení s bitumenovými pásy.
• Těžko vznětlivý, podle DIN 4102 B1.
• Ve srovnání s běžnými stavebními fóliemi je
Wütop® DS 100 díky vložené mřížkové tkanině
extrémně odolná a pevná proti roztržení.
• Pokovení na vnitřní straně reflexní vrstvou
dodatečně zvyšuje izolační účinek a zajišťuje
vyšší hodnotu sd.
metalizovaná PET fólie 12 μm
PE povrchová úprava
PE perlinková tkanina
PE povrchová úprava a retardér hoření

Technické údaje
Označení
Plošná hmotnost

Norma / poznámka
EN1849-1
g/m2

Odolnost vůči dalšímu trhání

N

EN12310-1

MWF - 05/03 - 06175 - © •

(dřík hřebíku)

Hodnota
156
podélně

181

příčně

204

podélně

441

příčně

433

Chování při tahu

N/50mm

EN12311-1

Hodnota sd
Odolnost vůči průniku vody
Stálost při změnách teploty

m

EN1931
EN 1928:2001

°C

158
W1
-40 až +80

Chování při požáru

-

B1

Šířka role

m

1,5

Délka role

m

50

Hmotnost role
Obalová jednotka

kg
role /paleta

11,7
50

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu.

Související produkty:
Euradop
Obj. č. 0992 700 119
Eurasol P
Obj. č. 0992 800 050
Eurasol
Obj. č. 0992 700 050
Nůž na fólii
Obj. č. 0818 105 103
Lepidlo na fólii Wütop®
Obj. č. 0893 700 100
Sponky do nastřelovačky
Obj. č. 0714 811
Obj. č. 0714 819
Ruční sponky
Obj. č. 0714 834
Obj. č. 0714 853

WÜTOP® PAROZÁBRANA DB40

Vícevrstvá polyolefinová parozábrana
zpevněná perlinkovou mřížkou. Vyrábí
se v čiré barvě.
Obj. č. 5997 521 884
Bal./role 75 m2

• Zabraňuje pronikání vodních par z vnitřního
prostoru objektu do tepelných izolací, lze jej
použít v šikmých i plochých střechách nebo ve
svislých konstrukcích stěn.
• Používá se v kombinaci s podstřešní difúzní
fólií z vnější strany tepelné izolace. Přes difúzní
podstřešní fólii může tak být odvedeno více
vodních par, než kolik jich může skrz parozábranu do tepelné izolace proniknout, zamezí
se tak tvorbě spontánní kondenzace uvnitř
tepelné izolace a její funkčnost zůstane plně
zachována.
Parametry:
Jednotka / Zkušební norma
EN 1849-2
g/m2
třída
EN 13501
Reakce na oheň
třída
EN 11925-2
Odolnost proti pronikání vody EN 1928
Propustnost páry hodnota Sd m
EN 1931
Pevnost v tahu
N/50mm
EN 12311-2
(podélně / příčně)
N/50mm
EN 13859-1
Tažnost
%
EN 12311-2
(podélně / příčně)
%
EN 13859-1
Odolnost proti protrhávání podélně/ N
EN 12310-2
příčně (proti vytržení z hřebíku
N
EN 13859-1
Tepelná stálost
°C
interní zkouška
Šířka fólie
m
Tloušťka fólie
mm
Délka role
m
Celkové množství na roli
m2
Hmotnost role
kg

MWF - 06/14 - c0494 - © •

Vlastnost
Plošná hmotnost

Hodnota
110
F
vyhovuje
40
>220/>190
>15/>15
>155/>145
-40°C až +80°C
1,5
min. 0,20
50
75
8,75

Související produkty:
Euradop
Obj. č. 0992 700 119
Eurasol P
Obj. č. 0992 800 050
Eurasol
Obj. č. 0992 700 050
Nůž na fólii
Obj. č. 0818 105 103
Lepidlo na fólii Wütop®
Obj. č. 0893 700 100
Sponky do nastřelovačky
Obj. č. 0714 811
Obj. č. 0714 819
Ruční sponky
Obj. č. 0714 834
Obj. č. 0714 853

PAROBRZDA WÜTOP® DB 40
PARoZÁBRANA WÜTOP® DS 100

Návod k pokládce
• Wütop® DB 40 a Wütop® DS 100 zafixujte pod tepelnou izolací sponkami
(nastřelovací sponky, obj. č. 0714 854, 0714 811, nebo sponky z ruční nastřelovačky, obj. č. 0714 834) a připevněte laťováním.
• Wütop® DB 40 a Wütop DS 100 lze zpracovávat jak příčně, tak také rovnoběžně ke krokvím, přičemž se nejlepší těsnosti dosáhne tím, pokud se pásy položí
rovnoběžně a na krokvích se přeloží přes sebe.
• Veškeré spoje a místa sepnutá sponkami utěsněte lepicí páskou, která je k tomu
vhodná (obj. č. 0992 700 119, 0992 700 050 nebo 0992 800 050).
• Prostupy (např. komíny, okna atd.) a napojení napojujte neprodyšně.

*

Obj. č. 0681 000 005
Obj. č. 0681 000 006
Obj. č. 5997 521 884

Krokev

Izolace

Izolace

Přítlačná lišta
Vnitřní obložení
WÜTOP ® lepidlo na fólie
Příčné laťování
Zdivo

Překrytí na krokvi

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu

Omítka

Příslušenství
Lepicí pásky EURASOL®
a lepidla WÜTOP®

WÜTOP® ANSCHLUSSFIX 2SK / propojovací fólie se
dvěma lepícími páskami

Samolepící fólie pro propojení
parobrzdy a parozábrany nad
pohledovou částí krovu.
WÜTOP® Anschlussfix 2SK
Obj. č. 0681 000 149
Propojovací fólie WÜTOP Anschlussfix 2SK je
difúzní, vlhkost regulující a vzduchotěsná izolace
k použití na vnitřní a vnější straně střechy.
V kombinaci s WÜTOP parobrzdou (hodnota sd
do 20 m), s WÜTOP podstřešní fólií
a s lepicími pásy EURASOL lze realizovat
moderní vzduchotěsné a větru odolné konstrukce
podle aktuální vyhlášky EnEV (vyhlášky
o úsporách energie).
Dodržujte prosím platné směrnice ZVDH
a návod k pokládání tohoto produktu.

Technická data
Označení

Norma/jednotka

Hodnota

Plošná hmotnost

EN 1849-2/g/m²

Odolnost vůči dalšímu roztržení
(dřík hřebíku)

EN 12310-1/N

podélně 275
příčně 260

170

Chování v tahu
Maximální tažná síla

EN 12311-1/
N/50 mm

podélně 350
příčně 260

Hodnota sd
Odolnost vůči proniknutí vody

EN 1931/m
EN 1928

Chování při požáru

EN 13501-1

Odolnost vůči teplotám
Průtažnost podélná/příčná
Vystavení povětrnostním vlivům
Šířka pásu
Délka role
Plocha role
Hmotnost role
Obalová jednotka

°C
EN 12311-1/%
Týdny
m
m
m²
kg
rolí na paletě

20
W1
E (staré označení
B2)
–40 až +80
65/50
2
0,75
24
18
5
30

Použití
Výrobek je variabilně použitelný jako propojovací fólie ve střešních konstrukcích (např.
u pohledových vaznic v interiéru...), rámových
konstrukcích a vnitřních příčkách.
Technologie
Třívrstvé, difúzi umožňující připojení na běžně
dostupné parobrzdy s hodnotou sd do 20 m.
Bezpečnost
•	Menší nebezpečí uklouznutí díky protiskluzovému povrchu.
•	Ochrana uvnitř umístěné membrány díky
třívrstvé struktuře.
•	Ochrana dřevěných prvků před povětrnostními
vlivy.
Úspora času a nákladů
•	Snadné a rychlé napojení parobrzdy díky integrovaným lepicím páskům (lepicí pásky
s ochranným strhávacím páskem) a díky rastru
pro pokládání (10 x 10 cm).
•	Protože je fólie průhledná, lze krokve snadno
osadit na viditelné značky.

Související produkty:

MWF - 10/13 - 16659 - ©

Variabilní parobrzda
WÜTOP® THERMO VARIO SD
Obj. č. 0681 000 147
Parobrzda WÜTOP® DB 02
Obj. č. 0681 000 004
EURASOL
Obj. č. 0992 700 050

Neprodyšnost
ve vnitřní části

WÜTOP® lepidlo na fólie
Obj. č. 0893 700 100

EURASOL®

Extrémně přilnavá, mnohostranně použitelná lepicí páska pro neprodyšné lepené
spoje.
Prověřená neprodyšnost a odolnost vůči
stárnutí
• Maximální zabezpečení při blower door
testech.
• Chrání před vlhkostí a tvořením plísní v izolaci.
Odolnost vůči termickému stárnutí a odolnost vůči vlhkosti certifikována Univerzitou
Kassel. Prokázání neprodyšnosti u výrobků
EURADOP® – EURASOL® – EURASOL® P
– EURASOL® Plus Fraunhoferovým institutem
pro stavební fyziku ve Stuttgartu v návaznosti na DIN 18055 / DIN EN 42 a DIN V
4108-7 / prEN 12114

Šířka m

Délka m

Obj. č.

Bal. / ks

Bal. / paleta

60

25

0992 700 050

6/22

306/440

Technické údaje
Lepidlo
Nosný materiál

Modifikovaný akrylát
Polyetylénová fólie s mřížkovou tkaninou

Teplota zpracování

0°C až +50°C

Stálost při změnách teploty

- 40°C až +90°C

Plná zatížitelnost

po 6 hodinách

Skladovatelnost

12 měsíců v uzavřeném obalu za běžných klimatických podmínek

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu

MWF - 05/03 - 04390 - © •

Oblasti použití:
Trvalé lepení podstřešních fólií, parozábran
a parobrzd. Lepení přesahů těchto fólií
a také napojení a průniků. Neprodyšné
stykové spoje OSB desek. Vhodná pro použití
v interiérech i exteriérech (odolnost vůči UV
záření 8 týdnů).

Upozornění:
Lepicí páska Eurasol® je optimálně vhodná
pro lepení parobrzd WÜTOP®, parozábran
WÜTOP® a podstřešních fólií WÜTOP® a na
těchto fóliích byla testována. Pro dosažení
optimálního výsledku s neprodyšným systémem Würth proto doporučujeme použití
těchto fólií WÜTOP®.

Těmito pokyny Vám chceme na základě našich testů a zkušeností poskytnout poradenství podle nejlepšího
svědomí. Nutné předem vyzkoušet!

Vynikající počáteční a konečná přilnavost.
• Rychlé, jednoduché a bezpečné zpracování.
Mnohostranné použití.
• Přilne na většinu běžných stavebních podkladů,
skvěle se hodí i do exteriéru.*
Flexibilní Nosný materiál.
• Velmi dobře se přizpůsobuje průchodům.
Neobsahuje rozpouštědla.
Aplikace:
Po stažení několika centimetrů krycího papíru zafixujte lepicí pásku Eurasol® na překrytém spoji.
Po stažení krycího papíru přilepte lepicí pásku
přitisknutím po celé délce překrytého spoje. Dbejte
prosím na dostatečnou sílu přitlačení. Na konci
lepeného spoje odřízněte lepicí pásku nožem.
Pozor:
Podklad musí být suchý, zbavený mastnoty, třísek
a prachu. Věnujte pozornost tomu, aby se ve
slepené části nemohla zadržovat voda. Nalepená
páska nesmí být trvale namáhána tahem.

Související produkty:
Wütop® podstřešní fólie
Obj. č. 0681 001 …
Wütop® parozábrana
Obj. č. 0681 000 …
Wütop® parobrzda
Obj. č. 0681 000 …
Řezací nůž
Obj. č. 0715 66 04

EURASOL® PLUS

Speciální lepicí páska pro lepené spoje
v rozích a na hranách.
Dělený separační papír.
• Velmi rychlé a pohodlné lepení hran a rohů.
Prověřená neprodyšnost a odolnost vůči
stárnutí.
• Maximální zabezpečení při blower door
testech.
• Chrání před vlhkostí a tvořením plísní v izolaci.

Odolnost vůči termickému stárnutí a odolnost vůči vlhkosti certifikována Univerzitou
Kassel. Prokázání neprodyšnosti u výrobků
EURADOP® – EURASOL® – EURASOL® P
– EURASOL® Plus Fraunhoferovým institutem pro stavební fyziku ve Stuttgartu
v návaznosti na DIN 18055 / DIN EN 42
a DIN V 4108-7 / prEN 12114

Šířka m

Délka m

Obj. č.

Bal. / ks

Bal. / paleta

60

25

0992 710 060

6

306

Technické údaje
Lepidlo
Nosný materiál

Modifikovaný akrylát
Polyetylénová fólie s mřížkovou tkaninou

Teplota zpracování

0°C až + 50°C

Stálost při změnách teploty

-40°C až + 90°C

Plná zatížitelnost

po 6 hodinách

Skladovatelnost

12 měsíců v uzavřeném obalu za běžných klimatických podmínek

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu.

MWF - 05/03 - 10733 - © •

Oblasti použití:
Trvalé lepení podstřešních fólií, parozábran
a parobrzd. Pohodlné lepení těchto fólií
v rozích a na hranách. Lepicí páska je
vhodná pro použití v interiérech i exteriérech
(odolnost vůči UV záření 8 týdnů).

Upozornění:
Lepicí páska Eurasol® Plus je optimálně
vhodná pro lepení parobrzd Wütop®,
parozábran Wütop® podstřešních fólií
Wütop® a na těchto fóliích byla testována.

Pro dosažení optimálního výsledku s neprodyšným systémem Würth proto doporučujeme použití těchto fólií WÜTOP®.

Pozor:
Podklad musí být suchý, zbavený mastnoty,
třísek a prachu. Věnujte pozornost tomu, aby
se ve slepené části nemohla zadržovat voda.
Nalepená páska nesmí být trvale namáhána
tahem.*

Těmito pokyny Vám chceme na základě našich testů a zkušeností poskytnout poradenství podle nejlepšího svědomí.
Nutné předem vyzkoušet!

Vynikající počáteční a konečná přilnavost.
• Rychlé, jednoduché a bezpečné zpracování.
Mnohostranné použití.
• Přilne na většinu běžných stavebních podkladů,
skvěle se hodí i do exteriéru. *
Flexibilní Nosný materiál.
• Velmi dobře se přizpůsobuje průchodům.
Neobsahuje rozpouštědla.
Aplikace:
Lepicí pásku Eurasol® Plus uprostřed přehněte
a několik centimetrů poloviny nelepivého krycího
papíru stáhněte. Pásku poté zafixujte na jedné
straně rohu. Po stažení krycího papíru přilepte
polovinu lepicí pásky přitisknutím po celé délce.
Následně stáhněte druhou polovinu krycího papíru
a pásku přitiskněte. Dbejte prosím na
dostatečnou sílu přitlačení. Na konci lepeného
spoje odřízněte lepicí pásku nožem.

Související produkty:
Wütop® podstřešní fólie
Obj. č. 0681 001 …
Wütop® parozábrana
Obj. č. 0681 000 …
Wütop® parobrzda
Obj. č. 0681 000 …
Řezací nůž
Obj. č. 0715 66 04

EURASOL® MAX

Lepicí páska s obzvláště silnou přilnavostí,
odolná vůči UV záření a stabilní vůči
povětrnostním vlivům pro neprodyšné
a větru odolné spoje lepené zvenčí.

Mimořádně vysoká odolnost vůči UV záření
a vůči povětrnostním vlivům díky speciální
fólii.
• Maximální zabezpečení proti dešti a větru
zejména u spojů lepených zvenčí*.
• Trvale chrání před poškozením staveb a energetickými ztrátami v izolaci.
• Lepený spoj lze vystavit volným povětrnostním
podmínkám až na dobu 12 měsíců.

Barva
černá

Šířka
m
60

Délka Obj. č.
m
25
0992 710 160

Bal.
/ ks
6

Bal.
/ paleta
306

černá

100

25

0992 710 162

2

112

černá

190

25

0992 710 161

2

102

bílá

60

25

0992 710 163

6

306

Technické údaje
Lepidlo
Nosný materiál

Mod. akrylát
Polyetylénová fólie s mřížkovou tkaninou

Teplota zpracování

od -10°C

Stálost při změnách teploty

- 40°C až + 90°C

Plná zatížitelnost

6 hodin

Skladovatelnost

24 měsíců v uzavřeném obalu za běžných klimatických podmínek

Obsahuje obzvláště silný a vysoce kvalitní
lepivý film.
• Mimořádně silná přilnavost na mnoha podkladech.
• Vysoké zabezpečení při blower door testech
• Bezpečné lepené spoje i při nízkých teplotách
od - 10 °C.
Velmi flexibilní nosný materiál v příčném
směru.
• Výtečně se přizpůsobuje průchodům.
Další přednosti:
• Opravy a spojovaná místa nejsou na černých
resp. bílých fóliích opticky téměř znatelná.
Neobsahuje rozpouštědla.

MWF - 05/03 - 12154 - © •

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu

Oblasti použití:
Fóliové podklady: Trvalé slepení podstřešních
fólií, parozábran a parobrzd, i pro fasádní pásy.
Slepování překrytí těchto fólií a také napojení
a průniků. Opravy poškození u podstřešních fólií.
Deskové podklady: Ve spojení s Eurasol®
HaftPlus pro styčné a napojovací lepené spoje
desek z měkkých vláken i k lepení napojení na podezdívky. Neprodyšné styčné spoje OSB desek.
Vhodné pro použití
v exteriéru* i interiéru.
Při lepení podkladních desek (spoj
s překrytím a/ nebo lepený styčný spoj)
musí být podle věstníku Centrálního svazu
německých pokrývačů /ZVDH/ šířka pásu
minimálně 100 mm.

Upozornění:
Lepicí páska Eurasol® Max je optimálně vhodná
pro lepení podstřešních fólií WÜTOP ®, parozábran WÜTOP ® a parobrzd WÜTOP ® a na těchto
fóliích byla testována. Pro dosažení optimálního
výsledku proto doporučujeme použití těchto
fólií WÜTOP ® a poskytujeme 10letou záruku na
systém **.
Aplikace: Po stažení několika centimetrů krycího
papíru zafixujte lepicí pásku Eurasol® Max na
překrytém spoji. Po stažení krycího papíru přilepte
lepicí pásku přitisknutím po celé délce překrytého
spoje. Dbejte prosím na dostatečnou sílu přitlačení. Na konci lepeného spoje odřízněte lepicí
pásku nožem.
Pozor: Podklad musí být suchý, zbavený mastnoty,
třísek a prachu. Věnujte pozornost tomu, aby se ve
slepené části nemohla zadržovat voda. Nalepená
páska nesmí být trvale namáhána tahem.

* Odolnost vůči UV záření 12 měsíců.
** Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu
k objektu.

Související produkty:
Eurasol® HaftPlus,
Obj. č. 0893 992 710
Wütop® podstřešní fólie,
Obj. č. 0681 001 …
Řezací nůž
Obj. č. 0715 66 04

Tyto údaje mohou být pouze doporučením, které se zakládá na našich zkušenostech. Nutné předem vyzkoušet! Při
použití a přelakování je třeba vedle listu technických údajů
dodržet i údaje výrobce krycího laku.

EURASOL® P

Vysoce kvalitní lepicí páska na bázi papíru
pro použití v interiéru.
Nosný materiál ze speciálního papíru.
• Pásku lze velmi snadno odtrhnout rukou.
• Optimálně vhodná pro ekologický způsob
stavby.
Prověřená neprodyšnost a odolnost vůči
stárnutí.
• Zajišťuje trvale neprodyšné lepené spoje.
• Maximální zabezpečení při blower door
testech.
• Chrání před vlhkostí a tvořením plísní v izolaci.

Odolnost vůči termickému stárnutí a odolnost vůči vlhkosti certifikována Univerzitou
Kassel. Prokázání neprodyšnosti u výrobků
EURADOP® – EURASOL® – EURASOL® P
– EURASOL® Plus Fraunhoferovým institutem pro stavební fyziku ve Stuttgartu
v návaznosti na DIN 18055 / DIN EN 42
a DIN V 4108-7 / prEN 12114

Šířka m

Délka m

Obj. č.

Bal. / ks

Bal. / paleta

60

25

0992 810 060

6

306

80

25

0992 810 080

4

204

190

25

0992 810 190

2

102

Oblasti použití:
Šířka 60/ 80 mm: trvalý lepený spoj parozábran a parobrzd. Lepení přesahů těchto fólií a také
napojení a průniků. Neprodyšné stykové spoje OSB desek.
Šířka 190 mm: neprodyšné lepení zafukovacích otvorů a opravy poškození v parozábranách
a parobrzdách.
Upozornění:
Lepicí páska Eurasol® P je optimálně vhodná pro lepení parobrzd Wütop® a parozábran Wütop®
a na těchto fóliích byla testována. Pro dosažení optimálního výsledku s neprodyšným systémem
Würth proto doporučujeme použití těchto fólií WÜTOP®.

MWF - 05/03 - 07547 - © •

Vhodná výhradně do interiéru
Technické údaje
Lepidlo
Nosný materiál

Modifikovaný akrylát
Bílý syntetický papír

Teplota zpracování

0 °C až +50 °C

Stálost při změnách teploty

- 40 °C až + 90 °C

Plná zatížitelnost

po 6 hodinách

Skladovatelnost

12 měsíců v uzavřeném obalu za běžných klimatických podmínek

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu

Těmito pokyny Vám chceme na základě našich testů a zkušeností poskytnout poradenství podle nejlepšího svědomí.
Nutné předem vyzkoušet!

Další výhoda:
• Neobsahuje rozpouštědla.
Aplikace:
Po odstranění několika centimetrů krycího papíru
zafixujte Eurasol® P na překrytém spoji. Po stažení
krycího papíru přilepte lepicí pásku přitisknutím
po celé délce překrytého spoje. Dbejte prosím na
dostatečnou sílu přitlačení. Na konci lepeného
spoje lepicí pásku jednoduše odtrhněte rukou.
Pozor:
Podklad musí být suchý, zbavený mastnoty, třísek
a prachu. Věnujte pozornost tomu, aby se ve
slepené části nemohla zadržovat voda. Nalepená
páska nesmí být trvale namáhána tahem.

Související produkty:
Wütop® parobrzda
Obj. č. 0681 000 …
Wütop® parozábrana
Obj. č. 0681 000 …
Řezací nůž
Obj. č. 0715 66 04

EURADOP®

Oboustranná lepicí páska pro trvalé lepené
spoje v interiéru i exteriéru.
Oboustranné nanesení lepidla
Velmi rychlé a snadné lepení.
Prověřená neprodyšnost a odolnost vůči
stárnutí
• Maximální zabezpečení při blower door
testech.
• Chrání před vlhkostí a tvořením plísní v izolaci.

Odolnost vůči termickému stárnutí a odolnost vůči vlhkosti certifikována Univerzitou
Kassel. Prokázání neprodyšnosti u výrobků
EURADOP® – EURASOL® – EURASOL® P
– EURASOL® Plus Fraunhoferovým institutem pro stavební fyziku ve Stuttgartu
v návaznosti na DIN 18055 / DIN EN 42
a DIN V 4108-7 / prEN 12114

Šířka m

Délka m

Obj. č.

Bal. / ks

Bal. / paleta

19

50

0992 700 119

18

756

Technické údaje
Lepidlo
Nosný materiál

Modifikovaný akrylát
Polyesterová mřížková tkanina

Teplota zpracování

0°C až +50°C

Stálost při změnách teploty

- 40 °C až + 90 °C

Plná zatížitelnost

po 6 hodinách

Skladovatelnost

12 měsíců v uzavřeném obalu za běžných klimatických podmínek

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu.

Oblasti použití:
Trvalé lepení podstřešních fólií, parozábran a parobrzd. Lepení přesahů těchto fólií a také fólií na
kovové profily. Vhodná pro použití v interiérech i exteriérech (odolnost vůči UV záření 8 týdnů).

MWF - 05/03 - 10734 - © •

Upozornění:
Lepicí páska Euradop® je optimálně vhodná pro lepení parobrzd WÜTOP®, parozábran
WÜTOP® a podstřešních fólií WÜTOP® a na těchto fóliích byla testována. Pro dosažení optimálního výsledku s neprodyšným systémem Würth proto doporučujeme použití těchto fólií WÜTOP®.

Těmito pokyny Vám chceme na základě našich testů a zkušeností poskytnout poradenství podle nejlepšího svědomí.
Nutné předem vyzkoušet!

Mnohostranné použití
• Přilne na většinu běžných stavebních podkladů,
skvěle se hodí i do exteriéru.*
Neobsahuje rozpouštědla
Aplikace:
Lepicí pásku Euradop® nalepte na kovový profil
resp. na spodní pás. Pásku utrhněte rukou resp.
odřízněte nožem. Položte překrývací pás a stáhněte krycí fólii. Přitlačením pásu vytvoříte pevný
spoj. Dbejte prosím na dostatečnou sílu přitlačení.
Pozor:
Podklad musí být suchý, zbavený mastnoty, třísek
a prachu. Věnujte pozornost tomu, aby se ve
slepené části nemohla zadržovat voda. Nalepená
páska nesmí být trvale namáhána tahem.

Související produkty:
Wütop® podstřešní fólie
Obj. č. 0681 001 …
Wütop® parozábrana
Obj. č. 0681 000 …
Wütop® parobrzda
Obj. č. 0681 000 …
Řezací nůž
Obj. č. 0715 66 04

WÜTOP® Folienfix
Rychle a snadno zpracovatelná tenkovrstvá
lepicí fólie pro neprodyšné a vzduchotěsné
lepené napojované spoje ve vnitřním i venkovním prostředí.

Rukojeť k odvíjení je
přiložena v kartonu.
Bezpečné a spolehlivé
zabalení
v praktickém kartonu
k přenášení

Velmi intenzivní přilnavost
a vysoká počáteční přilnavost.
• Vysoká pevnost pro maximální bezpečnost.
a spolehlivost při lepení na mnoha podkladech
typických ve stavebnictví.
• Žádné sklouzávání lepených fólií.

Šířka (bez
oddělovacího
papíru) mm
15

Délka
m
16

Tloušťka (bez
oddělovacího
papíru) mm
1,28

Oblasti použití:
Vnitřní prostředí:
• Lepení parobrzd a parozábran v oblasti
napojení stěn.
Venkovní prostředí:
• Lepení spodstřešních fólií a fasádních fólií
v oblasti napojení např. komínů nebo střešních vikýřů.
Pokyny a upozornění:
• Podklad musí být suchý, nosný, zbavený
mastnoty, třísek a prachu.

Obj. č.

Bal. / ks

0992 820 015

6

• U vláknitých izolačních desek na fasády
nebo u mírně prášivých podkladů je potřeba
přípravné ošetření povrchové plochy prostředkem na zlepšení přilnavosti
EURASOL® HaftPlus.
• Doporučujeme použití parobrzd, parozábran a podstřešních fólií Wütop®, k docílení
optimálního výsledku.
•N
 evhodnost pro : Thermo ND/SK
0681 001 035 / 0681 001 036

Snadná, rychlá a čistá
zpracovatelnost
• Zpracování s úsporou času s odvíjecí rukojetí
jak pro praváky tak pro leváky.
• Přesahující oddělovací papír usnadňuje stažení
oddělovací fólie.
• Žádný časový interval vytvrzování.
• Možné odtržení rukou.
Odpovídá vyhlášce o úsporách energií
EnEV 2009,
DIN 4108-7
• Zpracování bez přítlačné latě.
• Ochrana před ztrátami tepla a tvorbou plísní.
• Odolnost vůči vodě i povětrnostním vlivům.
• Stabilita při stárnutí.
• Bez obsahu rozpouštědel.
• Odolnost vůči zamrznutí.

Použití a podklady:
viz katalogový list technických údajů.

Technická data:
Základ lepidla

♣MWF - 04/12 - 13092 - ©

Teplota okolního prostředí a materiálu při zpracování
Odolnost vůči teplotám
Odolnost vůči vlhkosti
Skladovatelnost při +20 °C a 50% vlhkosti vzduchu
Prostřednictvím těchto upozornění bychom Vám rádi poradili dle
nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností.
Nemůžeme ale převzít závazek ručení za výsledek zpracování
v každém jednotlivém případě díky velkému množství aplikací
a podmínkám skladování a zpracování, jež jsou mimo oblast

Modifikovaná tenkovrstvá fólie na
bázi akrylátového polymeru se
zesílenou strukturou
+5 °C až +35 °C
Do +80 °C
Ano
12 měsíců

našeho vlivu. Totéž platí i pro využívání naší technické a zákaznické služby, která je volně k dispozici. Doporučujeme vždy provést
vlastní vyzkoušení. Za neměnnou kvalitu našich produktů
přebíráme záruku. Zůstává nám vyhrazeno právo technických
úprav a změn i dalšího vývoje.

Doplňkové výrobky:
Eurasol HaftPlus
Obj. č. 0893 992 710
Parobrzdy, parozábrany
a podstřešní fólie Wütop®
Obj. č. 0681 00 …

EURASOL® TĚSNÍCÍ PÁSKA PRO UTĚSNĚNÍ
HŘEBÍKOVÝCH SPOJŮ

Odzkoušená jednostranně lepící
těsnící páska pro spolehlivé
utěsnění průniků hřebíků
a šroubů proti dešti, průrazů po
hřebících,sponkách a šroubech
u podstřešní fólie, parozábrany
a parobrzdy.
Splňuje požadavky směrnice ZVDH
(Ústřední svaz německého cechu
pokrývačů).
U pomocných zakrytí a v případě
podkročení bezpečného sklonu střešní
krytiny je požadováno utěsnění hřebíkových
spojů. EURASOL® páska k utěsnění
hřebíkových spojů chrání před vniknutím
vody a splňuje tak požadavky ZVDH
(Ústřední svaz německého cechu
pokrývačů).

Délka
m

Šířka
mm

Tloušťka
mm

30

45
60

3

Použití:
EURASOL® PE páska k utěsnění hřebíkových
spojů se nalepuje buď na spodní stranu
kontralatí nebo na vnější stranu fólie
rovnoběžně s krokvemi. Respektujte
a dodržujte prosím, aby byl podklad suchý,
zbavený mastnoty, prachu a třísek. Pak se
kontralať upevní na krokev a tím se páska
k utěsnění hřebíkových spojů stlačí.

MWF - 11/12 - 16130 - ©

Oblasti použití:
Venkovní prostor: Při upevnění kontralatí
na krokve pronikají hřebíky nebo šrouby
fólií. Tato místa mohou mít při dešti za
následek proniknutí vody a poškození
stavby. EURASOL® PE páska k utěsnění
Technické údaje:
Barva pásu
Materiál pěnové hmoty
Lepidlo
Teplota při zpracování
Odolnost vůči teplotám
Odolnost vůči UV záření (vystavení
povětrnostním podmínkám)
Skladovatelnost při +20 °C
Prostřednictvím těchto upozornění bychom Vám rádi poradili
dle nejlepšího vědomí na základě našich pokusů
a zkušeností. Nemůžeme ale převzít závazek ručení za
výsledek zpracování v každém jednotlivém případě díky
velkému množství aplikací a podmínkám skladování a zpracování, jež jsou mimo oblast našeho vlivu. Totéž platí i pro

Obj. č.

Rolí v kartonu
= bal.

0875 851 145
0875 851 160

7
5

hřebíkových spojů zde poskytuje spolehlivé
utěsnění, tímto způsobem chrání před
poškozeními a splňuje požadavky směrnice
ZVDH (Ústřední svaz německého cechu
pokrývačů).
Vnitřní prostředí: K utěsnění míst s hřebíky
a sponami u parozábran a parobrzd.
Upozornění:
EURASOL® páska k utěsnění hřebíkových
spojů je optimálně vhodná pro WÜTOP®
podstřešní fólie. Pro dosažení optimálního
výsledku systému Würth a pro poskytnutí
10leté záruky na systém, doporučujeme
použití fólií WÜTOP®.

červená
Polyetylén
Syntetický kaučuk
+0 °C až +40 °C
–30 °C až +80 °C
12 týdnů
24 měsíců
využívání naší technické a zákaznické služby, která je volně
k dispozici. Doporučujeme vždy provést vlastní vyzkoušení.
Za stálou kvalitu našich produktů přebíráme záruku. Zůstává
nám vyhrazeno právo technických úprav a změn i dalšího
vývoje.

Otestovaná maximální bezpečnost
Odzkoušení těsnosti proti zatékání hnaným
deštěm od Fraunhofer Institut für Bauphysik
(Frauenhoferův ústav pro stavební fyziku)
ve Stuttgartu do 600 Pascal (odpovídá síle
větru 11–12).
Vysoká lepivost
Odzkoušení těsnosti proti zatékání
Dobrá
přilnavost
na pásech
v podhledových
hnaným
deštěm
od Fraunhofer
Institut für Bauphysik
(Frauenhoferův
stropech,
fóliích a na dřevu.
ústav pro stavební fyziku)
ve Stuttgartu.

Velmi dobrá snášenlivost
s materiálem

Související výrobky:
Wütop® Trio
Obj. č. 0681 001 001
Wütop® Trio Plus
Obj. č. 0681 001 004
Wütop® Trio SK
Obj. č. 0681 001 027
Bezpečný nůž
Obj. č. 0715 66 013

EURASOL® TĚSNICÍ PÁSKA
PRO UTĚSNĚNÍ HŘEBÍKOVÝCH SPOJŮ

Prověřená těsnicí páska pro bezpečné
utěsnění průrazů po hřebících, sponkách
a šroubech u podstřešní fólie a parozábrany
a parobrzdy.
Splňuje požadavky směrnice Centrálního svazu
německých pokrývačů /ZVDH/.
U pomocných zakrytí a v případě podkročení
bezpečného sklonu střešní krytiny je požadováno
utěsnění hřebíkových spojů. Těsnicí páska pro
utěsnění hřebíkových spojů EURASOL® chrání před
vniknutím vody a splňuje tak požadavky Centrálního
svazu německých pokrývačů /ZVDH/.
Lehká pěnová umělá hmota s uzavřenými póry
poskytuje maximální zabezpečení.
Měkká a elastická pěnová hmota se velmi dobře přivine kolem hřebíků a sponek, tím přináší maximální
ochranu před škodami způsobenými vniknutím vody
v průběhu stavební fáze.
Vysoká lepicí schopnost.
Montáž usnadňuje dobrá přilnavost na podstřešní
fólie a dřevo.

Délka m

Šířka m

Tloušťka mm

Obj. č.

Počet rolí v kartonu = Bal.

10

45

3

0875 850 145

6

10

60

3

0875 850 160

5

Oblasti použití:
Exteriér: při připevňování střešních kontralatí na krokve proráží hřebíky nebo šrouby podstřešní
fólie. Těmito místy může za deště pronikat voda a poškozovat stavbu. Těsnicí páska pro utěsnění
hřebíkových spojů EURASOL® zde spolehlivě těsní, chrání před škodami
a splňuje požadavky směrnice Centrálního svazu německých pokrývačů /ZVDH/.
Interiér: Pro utěsnění míst přibití a přisponkování parozábran a parobrzd.

MWF - 05/03 - 11452 - © •

Upozornění:
Těsnicí páska pro utěsnění hřebíkových spojů EURASOL® je optimálně vhodná pro fólie WÜTOP®
Trio/SK a WÜTOP® Trio Plus. Pro dosažení optimálního výsledku s neprodyšným systémem
Würth, který odolává větru, a pro poskytnutí 10leté záruky na systém proto doporučujeme použití
těchto podstřešních fólií WÜTOP®.
Technické údaje
Barva pásky
Pěnový materiál

Antracit
Polyetylen

Lepidlo

Akrylátová disperze, bez rozpouštědel

Teplota zpracování

+0°C až +40°C

Stálost při změnách teploty
Odolnost vůči UV záření
(vystavení povětrnostním podmínkám)
Skladovatelnost při + 20 °C

-40°C až +90°C
2 roky
24 měsíců

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu.

Těmito pokyny Vám chceme na základě našich testů a zkušeností poskytnout poradenství podle nejlepšího svědomí.
Nutné předem vyzkoušet! Další informace viz technický list s údaji.

Další přednosti:
• Velmi dobrá slučitelnost s ostatními materiály,
neboť neobsahuje rozpouštědla.
• Vysoká stálost při změnách teploty.
Aplikace:
Dbejte prosím na to, aby byl podklad suchý,
zbavený mastnoty, prachu a třísek.
Exteriér: Těsnicí pásku pro utěsnění hřebíkových
spojů EURASOL® přilepte buď na spodní stranu
kontralatě, nebo na vnější stranu podstřešní fólie souběžně s krokví. Následně připevněte střešní kontralať
na krokev a tím dojde ke stlačení těsnicí pásky pro
utěsnění hřebíkových spojů.
Interiér:
Těsnicí pásku pro utěsnění hřebíkových spojů
EURASOL® nalepte na krokev nebo na parobrzdu
/ parozábranu.

Odolnost vůči průsaku vody prověřena
Fraunhoferovým institutem pro stavební
fyziku ve Stuttgartu podle DIN EN
13111.

Související produkty:
Wütop® Trio/SK
Obj. č. 0681 001 …
Wütop® Trio Plus
Obj. č. 0681 001 004
Wütop® DB2/DS100
Obj. č. 0681 000 …
Nůž
Obj. č. 0715 66 …

Eurasol® Dus

Speciální lepicí páska
k vzduchotěsnému lepení
podstřešních fólií.

ENeV - vyhláška
o úsporách energie

Podkladní vrstva z netkané textilie(rouna)chrání proti
povětrnostním vlivům.
Vhodná pro použití ve venkovním prostředí.

Nosný materiál je s difúzně
otevřenou membránou.
Maximální bezpečnost a spolehlivost proti vzniku
zkondenzované vody.

Výborná počáteční i konečná
přilnavost.
Zajišťuje trvale vzduchotěsné lepené spoje.

Vzhledově dokonale přizpůsobená
podstřešním fóliím.
Opravy a místa švových spojů nejsou viditelná.

Šířka mm
60

Délka m
25

Obj. č.
0992 750 050

Bal. / ks
6

Bal. / paleta
252

Oblasti použití:
Trvalý lepený spoj podstřešních fólií. Lepené překryvné spoje těchto fólií a rovněž připojovacích spojů
a míst s průnikem. Speciálně vhodné k použití ve venkovním prostředí (odolnost vůči UV záření 8
týdnů).

Použití:
Eurasol® DUS se po stažení krycího papíru
o několik centimetrů fixuje na švový překryvný
spoj. Stažením krycího papíru se lepicí páska
přitlačením přilepí po celé délce švového
překryvného spoje. Dávejte prosím pozor na
dostatečný tlak při přitlačení. Na konci lepeného
spoje se lepicí páska oddělí nožem.
Pozor:
Podklad musí být suchý, zbavený mastnoty, třísek
a prachu. V lepené oblasti dbejte na to, aby se
nemohla vytvořit zadržená nahromaděná voda.
Nalepený pás se nesmí vystavovat trvalému mechanickému namáhání tahem.

Upozornění:
Eurasol® DUS je optimálně vhodná k lepení podstřešních fólií Wütop® a byla na těchto fóliích
vyzkoušená. Proto doporučujeme použití těchto fólií Wütop®,k docílení optimálního výsledku.

Technické pokyny a upozornění
Lepidlo
Modifikovaný akrylát
Materiál nosné vrstvy
Difúzně otevřená podstřešní fólie
Teplota zpracování
0 °C až +50 °C
Teplotní odolnost
-40 °C až +90 °C
Plná zatížitelnost
po 6 hodinách
Skladovatelnost
12 měsíců v uzavřeném obalu při normálních klimatických podmínkách

MWF - 05/10 - 04522 - ©

* Respektujte prosím naše záruční podmínky vztahující se k danému výrobku.
Prostřednictvím těchto upozornění bychom Vám rádi poradili dle nejlepšího vědomí na základě našich pokusů
a zkušeností. Je potřeba předem vyzkoušet!

Související produkty:
Wütop® podstřešní fólie
Obj. č. 0681 001 …
Řezací nůž
Obj. č. 0715 66 04

EURASOL® ND

Zvlášť přilnavá lepicí páska
speciálně pro lepení fólií WÜTOP®
ND/SK, které odolává větru.
Extrémně silná přilnavost na střešní
podkladovou fólii WÜTOP® ND/SK.
• Maximální zabezpečení proti dešti a větru
v případě lepení zvenčí.
• Trvale chrání před poškozením staveb
a energetickými ztrátami v izolaci.
Velmi flexibilní nosný materiál v příčném
směru.
• Výborně se přizpůsobí prostupům.
Další přednosti:
• Velmi dobrá odolnost vůči povětrnostním
vlivům.
• Neobsahuje rozpouštědla.

Šířka m

Délka m

Obj. č.

Bal. / ks

Bal. / paleta

75

25

0992 710 275

2

360

Oblasti použití:
Trvalé slepení střešní podkladové fólie WÜTOP® ND/SK. Slepování překrytí této fólie
a napojení a prostupů. Opravy poškození této fólie.
Upozornění:
Lepicí páska EURASOL® ND je optimálně vhodná pro lepení fólie WÜTOP® ND/SK a na těchto
fóliích byla testována. Pro dosažení optimálního výsledku proto doporučujeme použití těchto fólií
WÜTOP® a poskytujeme 10letou záruku na systém*.
Technické údaje
Lepidlo
Nosný materiál

Čistý polyakrylát
Polyetylénová fólie s mřížkovou tkaninou

Teplota zpracování

+ 5 °C až + 40 °C

Stálost při změnách teploty
Odolnost vůči UV záření
(vystavení povětrnostním podmínkám)
Plná zatížitelnost

- 30 °C až +100 °C

Skladovatelnost

Aplikace:
EURASOL® ND zafixujte na přeloženém spoji
stažením několika centimetrů krycího papíru.
Po stažení krycího papíru přitiskněte lepicí pásku
po celé délce. Dbejte prosím na dostatečnou sílu
přitlačení. Na konci lepeného spoje odřízněte
lepicí pásku nožem.
Pozor:
Podklad musí být suchý, zbavený mastnoty, třísek
a prachu. Věnujte pozornost tomu, aby se ve
slepené části nemohla zadržovat voda. Nalepená
páska nesmí být trvale namáhána tahem.

4 měsíce
30 hodin
12 měsíců v uzavřeném obalu za běžných klimatických
podmínek

MWF - 05/03 - 12621 - © •

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu.

Těmito pokyny Vám chceme na základě našich testů a zkušeností poskytnout poradenství podle nejlepšího svědomí.
Nutné předem vyzkoušet! Další informace viz technický list s údaji.

Související produkty:
WÜTOP® ND/SK
Obj. č. 0681 001 035 / 036

WÜTOP® LEPIDLO NA FÓLIE

Prověřené systémové lepidlo pro trvalé utěsnění parobrzd / parozábran bez přítlačné
latě podle DIN4108-7 / SIA 180.
Prověřená těsnost o tlakové diferenci 600 Pa.
K dispozici jsou zkoušky na neprodyšnost
a odolnost vůči větru z Institutu pro stavební fyziku,
Stuttgart ve spojení s parobrzdami
/ parozábranami Würth.
Neutrální pach.
Žádné výpary s obtěžujícím zápachem.
Po vytvrzení je pachově neutrální a fyziologicky
nezávadný.
Silná přilnavost a flexibilita.
Trvale spojuje parobrzdy/ parozábrany
se stavebně relevantními suchými podklady
a trvale elasticky pohlcuje pohyby.

Obal

Obsah ml Obj. č.

Kartuše

310

0893 700100

1/15

Sáček

600

0893 700110

20

Bal. / ks

Technické údaje
Surovinová báze
Barva

Akrylátový kopolymer
Světle žlutá

Rychlost vytvrzení

2 - 3 dny podle síly housenky

Teplota zpracování
Materiál

od - 5 °C do +40°C

Kartuše

od + 10 °C do +35°C

MWF - 05/03 - 06505 - © •

Stálost při změnách - 30°C až + 60°C
teploty
ca. 1,16 g/cm3
Hustota
podle EN 542 při +20°C
thixotrop, neodkapává
Stálost
Skladovatelnost

12 měsíců (v suchu
při +15°C do +25°C)

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu
k objektu.

Pokyny pro zpracování:
• Podklady musí být čisté, nosné a suché. Měla
by být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu
okolního prostředí resp. schnutí lepidla na
podkladu.
• Uvolněné spoje lze díky samolepicím vlastnostem lepidlového filmu opět spojit.
• Na silně nasákavé podklady jako např. pórobeton, sádrokarton nebo pískovec by se měl
použít Unigrund, obj. č. 0890 55.
• Na fólii, resp. na napojení by se měly nanášet
housenky v délce 4 - 8 mm.
• Po nanesení housenky spojte fólii bez vytvoření
průvanu, k fixaci dochází mírným přitlačením.
Alternativně podle úrovně vlhkosti stavebního
materiálu se spojování provádí po podmíněném zaschnutí lepidla (16 hod. až 20 hod.).
• Ke slepení na nenasákavých podkladech
dochází kontaktním způsobem lepení.
• Zpracování se provádí při teplotě do +15°C,
přednostně profesionální pistolí, obj. č. 0891
300 300.

Široké spektrum přilnavosti.
Pro lepení různých parobrzd/ parozábran na
všechna běžná napojení na stavební konstrukce
(viz oblast použití).
Široký teplotní rozsah použití.
Lze zpracovávat i za venkovních teplot a teplot
podkladu do - 5 °C. Teplota lepidla od +10°C.

Další přednosti:
• Stabilní vůči UV záření, povětrnostním vlivům,
asfaltu a odolné proti stárnutí.
• Odolné proti větru a hnanému dešti.
• Neobsahuje silikon.
• Trvanlivé.
• Odolné proti zmrznutí do -30°C.
Neobsahuje formaldehyd, chlór ani těžké kovy.
Vysoká smáčivost i v případě nerovných podkladů.
Lze použít i pro sulfátové papíry jako rouna.

Tyto údaje mohou být pouze doporučením, které
se zakládá na našich zkušenostech. Nutné předem
vyzkoušet.

Oblasti použití:
Střechy: pro lepení parobrzd / parozábran
z polyetylenu (Wütop® DB 2, DB 40 a DS 100)
a těsnicích fólií na podklady stavebních konstrukcí
jako zdivo, beton, dřevo, omítka, sádrovláknité desky
(GF), sádrokartonové desky (GK), měď, pozinkovaný
kov.

Související produkty:
Ruční kartušová pistole
Obj. č. 0891 00 / 0891 310
Nůž na kartuše
Obj. č. Pressfix
Obj. č. 0891 400 600
Plastová špička do pistolí pro
vytlačování ze sáčku
Obj. č. 0891 601 001

WÜTOP® WRD

Lepidlo pro lepené spoje podstřešních fólií
odolné proti větru a chráněné proti dešti
a pro utěsnění hřebíkových spojů.
Zajistí utěsnění nepropouštějící déšť.
Maximální ochrana před poškozením způsobeným vniknutím vody během fáze výstavby.
Odpovídá požadavkům vyhlášky o úsporách energie z roku 2004 /EnEV/.
Větru odolný lepený spoj účinně snižuje energetické
ztráty a náklady na energie.
Optimálně vhodné pro utěsnění hřebíků.
Lepidlo lehce napění a bezpečně tak utěsní místa
kolem hřebíků a sponek.
Další vlastnosti:
• Neobsahuje rozpouštědla.
• Slučitelné s přírodním kamenem.

Obal

Obsah ml

Obj. č.

Bal./ks

Kartuše

310

0893 700 115

1/12

Sáček

600

0893 700 116

20

Pokyny pro zpracování:
Wütop® WRD nanášejte jednostranně a průběžně
v síle housenky ca. 4 mm na střešní podkladové
fólie zbavené mastnoty a prachu nebo na podklad. Jednotlivé části spojte / zafixujte během doby
do vytvoření slupky.

Oblasti použití:
Lepené spoje podstřešních fólií Wütop® Trio a Wütop® Quadro odolné proti větru
a chráněné proti dešti. Lepené spoje přesahů, napojení na stavení konstrukce a přelepení míst
hřebíků a sponek.

Technické údaje
Surovinová báze
Barva

1K-PUR, neobsahuje rozpouštědla
černá

Doba do vytvoření slupky při +20°C / 50% rel. vzdušné vlhkosti ca. 10 min
Doba vytvrzení při +20°C / 50% rel. vzdušné vlhkosti

2,5 mm/ 24h

Stálost při změnách teploty

-40°C až +110°C

Teplota zpracování

+7°C až +40°C

Skladovatelnost při +15°C až +25°C

12 měsíců

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu
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Těmito pokyny Vám chceme na základě našich testů a zkušeností poskytnout poradenství podle nejlepšího svědomí.
Nutné předem vyzkoušet! Další informace viz technický list s údaji.

Pozor:
Wütop® WRD je vhodný výhradně pro podstřešní fólie oboustranně povrstvené rounem
Wütop®.

Související produkty:
Wütop® Trio/
Wütop® Quadro
Obj. č. 0681 001 …
Ruční kartušová pistole
Obj. č. 0891 000 001
Druckfix/ pressfix
Obj. č. 0891 200 600/
0891 400 600
Plastová špička do pistolí
pro vytlačování ze sáčku
Obj. č. 0891 601 001

Membrány a fólie do střešních
a fasádních systémů
VÝROBNÍ PROGRAM

Uvedené ceny jsou bez 21 % DPH.
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Dotisk pouze se svolením společnosti Würth, spol. s.r.o.
Všechny obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se v některých
případech lehce lišit od zboží, které je dodáno. Zároveň
nepřejímáme odpovědnost za škody vzniklé případnými
tiskovými chybami apod. Vyhrazujeme si právo na změny
produktů, které by z našeho pohledu sloužily ke zlepšení
kvality produktů, nebo služeb námi poskytovaných. Tuto změnu
jsme oprávněni provést kdykoliv bez nutnosti předem na ni
upozorňovat.

Texty výběrových řízení
online pod odkazem:
www.heinze.de
www.ausschreiben.de
www.wuerth.de

Würth, spol. s r.o.
Nepřevázka 137
29301 Mladá Boleslav
T +420 326 345 141
F +420 326 345 149
info@wuerth.cz, www.wuerth.cz

