multi cover 5

parobrzdná fólie na stěny, stropy a střešní konstrukce

Těsnicí systém pro
izolace STEICO

• bezpečná pro chůzi i za vlhka
| DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Pro vnější použití ve střešních a
stěnových konstrukcích.

• 2 integrované samolepicí zóny
• vzduchotěsná a odolná proti dešti
• vysoce odolná proti roztržení
• lze ji použít jako dočasné zastřešení

Další informace a pokyny pro zpracování najdete v příslušných
brožurách nebo na internetových stránkách www.steico.com/cz.
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| DODÁVKY STEICOmulti cover 5
Šířka role [m]
1,50

Délka role [m]
50

Plocha role [m²]
75,0

Hmotnost role [kg]
11,0

| TECHNICKÉ ÚDAJE STEICOmulti cover 5

Třívrstvá polypropylenová textilie
vyztužená mřížkou.

| POKYNY
Fólii STEICOmulti cover 5 skladujte v
suchu a chraňte ji před prachem, slunečním
zářením a vlhkostí.

DIN EN 13984: 2013
E dle EN 13501-1
150 g/m²
5m
−40 °C bis +80 °C
320/270
40/40
350/300
W1
Vytištěno na papíře s certiﬁkátem FSC®. | Stav 03 / 2017. Platné je pouze aktuální vydání. Změny a chyby vyhrazeny.

| MATERIÁL

Výroba a označení
Třída reakce na oheň
Plošná hmotnost
Hodnota sd:
Odolnost vůči teplotám:
Max. pevnost v tahu podélně / příčně [N/5cm]
Protažení podélně / příčně [%]
Odolnost proti protržení podélně / příčně [N]
Odolnost proti průniku vody:
Odolnost proti průniku vody
po umělém stárnutí
Vliv umělého stárnutí materiálu na
propustnost vodní páry

W1
vyhovuje

Vystavení povětrnostním vlivům:

až 3 měsíce

Vhodná jako dočasné zastřešení

až 4 týdny

| ZPRACOVÁNÍ STEICOmulti cover 5
• Povrch střechy nejdříve očistěte a zbavte ho rušivých těles (hřebíky a ostré předměty)
• Fólii pokládejte potištěnou stranou nahoru
• Fólii pokládejte rovnoběžně s okapem s přesahem min. 10 cm
• Připevněte ji pouze v oblasti přesahu (např. spony)
• Podélné samolepicí zóny přilepte až po připevnění fólie stržením ochranné pásky
• Styky a prostupy se provedou vzduchotěsně pomocí systémového příslušenství STEICO

Stavební
Stavební systém
systém zz přírody
přírody
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