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Folie wstępnego krycia 
(FWK) na dachy skośne

Paroprzepuszczalne folie dachowe – Folie Wstępnego 
Krycia – zyskały popularność w izolacji dachów skośnych nie 
tylko ze względu na lekkość materiału, łatwość montażu i eko-
nomiczność technologii (nie wymagają deskowania), ale przede 
wszystkim z uwagi na połączenie funkcji wodochronnych – z 
jednej strony, oraz właściwości dyfuzyjnych – z drugiej. FWK 
stanowią barierę dla czynników zewnętrznych, zawiewanego 
deszczu i śniegu, a jednocześnie umożliwiają dyfuzję pary wod-
nej z wnętrza budynku. Te nowoczesne materiały izolacyjne 
chronią konstrukcję dachu oraz warstwę izolacji przed zawilgo-
ceniem, a tym samym poddasze przed utratą ciepła (zawilgo-
cona wełna mineralna traci swoje właściwości termoizolacyjne). 

Paroprzepuszczalne folie dachowe znalazły zastosowanie 
do wszystkich dachów spadzistych, gdzie montaż pokrycia od-
bywa się w połączeniu z łaceniem, zarówno na pełnym desko-
waniu, jak i bezpośrednio na krokwiach. Można je stosować pod 
różne pokrycia niewymagające deskowania (m.in. dachówka 
ceramiczna, cementowa i blachodachówka) oraz bezpośrednio 
na ociepleniu (bez szczeliny wentylacyjnej - otwarte dyfuzyjnie 
membrany dachowe). Wytwarzane są najczęściej z polipropyle-
nu lub/i polietylenu (np. Corotop - na bazie włóknin PP i PP filmu 
funkcyjnego; Tyvek – polietylen HDPE; Klöber – kombinacja 
folii z polilefiny). Składać się mogą z jednej warstwy lub kilku.

Najczęściej występują jako wielowarstwowe z warstwą 
funkcyjną z włókniny polipropylenowej – film grubości ok. 30 
mikronów, zabezpieczony po jednej stronie warstwy aktywnej 
(membrana dwuwarstwowa) lub po obu stronach (trzywar-
stwowa). Konkurencyjną wobec technologii opartej na filmie 
mikroporowatym, jest technologia FSPE, polegająca na wielo-
punktowym wtrysku polietylenu o wysokiej gęstości (grubość 
warstwy funkcyjnej ok. 220 mikronów –Tyvek DuPont). 

Mocowane są na zszywki lub gwoździe i łączo-
ne specjalistycznymi taśmami. Najnowsze wersje 
posiadają zintegrowaną taśmę samoprzylepną. Fo-
lie paroprzepuszczalne, jak sama nazwa wskazuje, 
charakteryzuje odpowiednia paroprzepuszczalność. 
Rozróżniamy folie nisko- i wysokoparoprzepuszczalne. Wy-
sokoparoprzepuszczalne (otwarte dyfuzyjnie) folie posiadają 
większą zdolność przepuszczania pary wodnej (powyżej 
700 g/m²/24h, co oznacza, że przez 1m² folii może przenik-
nąć w ciągu doby 700 g pary wodnej). Dla niskoparoprze-
puszczalnych wskaźnik ten nie przekracza 100 g/m²/24h. 
Wysokoparoprzepuszczalne mogą być montowane bezpo-
średnio na warstwie ocieplenia. Paroprzepuszczalność naj-
obiektywniej określa współczynnik oporu dyfuzyjnego pary 
wodnej Sd [m]. Równoważna dyfuzyjnie grubość powietrza 
Sd charakteryzuje właściwości dyfuzyjne warstwy materiału 
budowlanego o określonej grubości i odpowiada grubości 
warstwy powietrza o tym samym oporze dyfuzyjnym. Dla folii 
wysokoparoprzepuszczalnych wynosi on od 0,02 do 0,2 m.  
FWK zabezpieczają poddasze przed wodą z opadów atmosfe-
rycznych, przed kondensacją pary wodnej pod pokryciem oraz 
stanową tymczasową ochronę poddasza, w przypadku uszko-
dzenia pokrycia zasadniczego.  Do uszkodzeń folii najczęściej 
dochodzi podczas układania i przykrywania. Wówczas należy 
je zabezpieczyć specjalnymi taśmami. Odporność na promie-
nie UV, nawet do kilku miesięcy, umożliwia montaż pokrycia 
zasadniczego z pewnym opóźnieniem.

Przy prawidłowo wykonanym dachu, zakres temperatur 
od - 40°C do + 80°C w pełni odzwierciedla warunki, w jakich 
użytkowane są folie w naszym klimacie. Membrany dachowe 
doskonale radzą sobie z wysokimi temperaturami, dzięki dyfuzji 
pary wodnej.

Parametry folii (poza paroprzepuszczalnością), w miarę 
upływu lat, ulegną znacznemu obniżeniu, dlatego większą 
gwarancję jakości materiału dają badania starzeniowe.
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Folie dachowe
Folie paroizolacyjne

Folie paroizolacyjne stanowią niezbędny element przegrody dachowej nad poddaszem użytko-
wym. Chronią drewnianą konstrukcję dachu oraz warstwę termoizolacji przed zawilgoceniem od 
strony wnętrza budynku. Układane pomiędzy warstwą ocieplenia a elementami wykończeniowymi, 
najczęściej płytami gipsowo-kartonowymi (G-K), zatrzymują parę wodną powstającą w budynku. 
Znajdują zastosowanie nie tylko do izolacji poddaszy użytkowych, ale i do izolowania dachów 
płaskich oraz w domach o konstrukcji szkieletowej, gdzie chronią termoizolację w ścianach budynku.

Folie paraizolacyjne, nazywane też paroszczelnymi, nie są idealnie szczelne, choć ich paro-
przepuszczalność jest bardzo niewielka – ok. 0,5 g/m²/24h. Należy układać je szczelnie, na zakłady 
i zabezpieczać specjalnymi taśmami.

Najczęściej wykonane są z polietylenu lub polipropylenu jako jedno – lub kilkuwarstwowe. 
Występuje klika ich rodzajów, w tym: folie polietylenowe niezbrojone (najtańsze, ale też najmniej 
wytrzymałe), mocniejsze folie zbrojone, np. z polietylenu zbrojone siatką z tego samego materiału 
o wysokiej gęstości HDPE, lub folie z papieru budowlanego zbrojone siatką poliestrową. Na uwagę 
zasługują folie zbrojone z warstwą aluminium – występują w kilku wariantach, są nie tylko mocne, 
ale i posiadają szczególną właściwość termoizolacyjną (ograniczają straty ciepła z wnętrza poprzez 
przegrodę dachową). Ekran aluminiowy odbija część ciepła zatrzymując ją wewnątrz budynku. Jeśli 
warstwę aluminium pokrywa powłoka ochronna, np. z poliestru, wówczas dobrze zabezpieczona 
przed utlenianiem się (korozją) będzie prawidłowo funkcjonowała przez lata. 

Folie z warstwą dyfuzyjną, najczęściej z PE i/lub PP, za pomocą aktywnej powłoki (Aktywne 
Paroizolacje) mogą regulować wilgotność pomiędzy płytą G-K a paroizolacją. Tzw. Aktywne Pa-
roizolacje mają znacznie większą paroprzepuszczalność od folii tradycyjnych. Paroizolacyjność 
określa wskaźnik Sd (opór dyfuzyjny).

Zadaniem folii paroizolacyjnych jest zapewnienie szczelnej bariery dla pary wodnej od wewnątrz 
budynku, przeciwdziałającej zawilgoceniu warstwy termoizolacji. Zagrożeniem wynikającym ze 
szczelnego zaizolowania pomieszczeń może być efekt „torby foliowej” – nadmierna kondensacja 
pary wodnej przy braku prawidłowej wentylacji. 

Aktywne paroizolacje – regulatory przepływu pary – można stosować wyłącznie w konstrukcji da-
chu wentylowanego z folią wysokoparoprzepuszczalną, ułożoną po zewnętrznej stronie przegrody. 
Umożliwiają przepływ nadmiaru pary wodnej przez termoizolację na zewnątrz. W polskich warun-

kach klimatycznych należy stosować regulatory przepływu 
pary o współczynniku Sd≥³ 3m oraz zewnętrzne membrany 
dachowe o współczynniku Sd ≤ 0,3m. Paroizoalcje o Sd=3m 
sprawdzają się w konstrukcjach dachowych, w których 
membrany o wysokiej paroprzepuszczalności układane są 
na krokwiach. W przypadku membran na pełnym desko-
waniu należy stosować paroizolacje o większym oporze 
dyfuzyjnym, ok. 10m.

W przypadku większego lub ciągłego obciążenia wilgo-
cią powinno się stosować folie paroizolacyjne o Sd powyżej 
100m.

 
Aktywne paroizolacje pozwalają również na przekazy-

wanie wilgoci zawartej w przegrodzie dachowej do wnętrza, 
a tym samym na sprawne wysychanie warstwy termoizolacji 
i konstrukcji dachowej. Fachowcy ostrzegają jednak przed 
traktowaniem aktywnych paroizolacji jako rozwiązania w za-
mian prawidłowej wentylacji poddasza.

Fot. mdm s.a., Klöber-HPI
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Nazwa: mdm®AQ 120 mdm®AQ 130 mdm®AQ 150 mdm®AQ 170

Rodzaj folii: Membrana dachowa 
wysokoparo- 
przepuszczalna

Membrana dachowa 
wysokoparo- 
przepuszczalna

Membrana dachowa 
wysokoparo- 
przepuszczalna

Membrana dachowa 
wysokoparo- 
przepuszczalna

Materiał: Polipropylen 
– 3 warstwy

Polipropylen 
– 3 warstwy

Polipropylen 
– 3 warstwy

Polipropylen 
– 3 warstwy

Masa powierzchniowa 
[g/m²]:

120 130 150 170

Temperatura 
użytkowania [°C]:

od – 40
do +80

od – 40
do +80

od – 40
do +80

od – 40
do +80

Wytrzymałość na 
rozrywanie wzdłużna/
poprzeczna [N/50 mm]:

305/175 300/210 340/210 280/180

Odporność na zerwanie 
na gwoździu  wzdłużna/
poprzeczna [N]:

120/135 135/135 150/160 190/210

Współczynnik  Sd [m]: 0,03 0,02 0,02 0,02
Powstrzymywana wyso-
kość słupa wody [m]:

– – – –

Odporność na przesią- 
kanie wody/ klasa 
wodoszczelności:

W1 W1 W1 W1

Stabilizacja przeciw UV: 3 miesiące 3 miesiące 3 miesiące 3 miesiące
Klasyfikacja ogniowa: F F F F
Wymiary rolki [m]: 1,5x50 1,5x50 1,5x50 1,5x50
Mocowanie i łączenie 
pasm:

Układanie bezpośrednio na krokwiach, bez pozostawienia szczeliny wentylacyjnej przed izolacją 
cieplną; zawsze stroną z nadrukiem do góry; montaż za pomocą takera (zszywacza dekarskiego); 
miejsca przybicia do krokwi należy dodatkowo uszczelnić taśmą mdm®AQ. Łączenie pasów – na 
zakład min 15 cm, gdy nachylenie dachu przekracza 22° - 20 cm; przy kalenicy i w narożach 
dachu – 20 cm

Normy /Aprobaty /
Certyfikaty:

zgodność z normami PN-EN 13859-1+A1, PN-EN-13859-2+A1

Cechy szczególne: Produkowane metodą 
ultradźwiękową

Produkowane metodą 
ultradźwiękową

Produkowane metodą 
ultradźwiękową

Produkowane metodą 
ultradźwiękową

Kolor Szary Czarny Szary Szary

Zastosowanie: Mogą być stosowane 
bezpośrednio na izo-
lacji termicznej, moż-
liwość stosowania na 
dachach z pełnym de-
skowaniem.

Mogą być stosowane 
bezpośrednio na izo-
lacji termicznej, moż-
liwość stosowania na 
dachach z pełnym de-
skowaniem.

Mogą być stosowane 
bezpośrednio na izo-
lacji termicznej, moż-
liwość stosowania na 
dachach z pełnym de-
skowaniem.

Mogą być stosowa-
ne bezpośrednio na 
izolacji termicznej, 
możliwość stosowania 
na dachach z pełnym 
deskowaniem.
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Nazwa: mdm®AQ 180 mdm®AQ 225 mdm®AQ metal Divoroll CLIMA+ S

Rodzaj folii: Membrana dachowa 
wysokoparo-
przepuszczalna

Membrana dachowa 
wysokoparo-
przepuszczalna

Membrana dachowa 
wysokoparo-
przepuszczalna

Membrana dachowa
energooszczędna i 
wysoko paroprze-
puszczalna

Materiał: Polipropylen 
– 3 warstwy

Polipropylen 
– 3 warstwy

Polipropylen 
– 4 warstwy

Polipropylen 
– 3 warstwy

Masa powierzchniowa 
[g/m²]:

180 225 400 170 ± 12

Temperatura 
użytkowania [°C]:

od – 40
do +80

od – 40
do +80

od – 40
do +80

od – 40
do +80

Wytrzymałość na 
rozrywanie wzdłużna/
poprzeczna [N/50 mm]:

420/250 485/325 400/210 280/230

Odporność na zerwanie 
na gwoździu  wzdłużna/
poprzeczna [N]:

200/200 240/240 140/140 220/250

Współczynnik  Sd [m]: 0,02 0,04 0,02 0,04
Powstrzymywana wyso-
kość słupa wody [m]:

>3000 mm

Odporność na przesią- 
kanie wody/ klasa 
wodoszczelności:

W1 W1 W1 W1

Stabilizacja przeciw UV: 3 miesiące 3 miesiące 3 miesiące 2 miesiące
Klasyfi kacja ogniowa: F F F E
Wymiary rolki [m]: 1,5x50 1,5x50 1,5x50 1,5x50
Mocowanie i łączenie 
pasm:

Układanie bezpośrednio na krokwiach, bez 
pozostawienia szczeliny wentylacyjnej przed 
izolacją cieplną; zawsze stroną z nadrukiem 
do góry; montaż za pomocą takera (zszywacza 
dekarskiego); miejsca przybicia do krokwi należy 
dodatkowo uszczelnić taśmą mdm®AQ. Łączenie 
pasów – na zakład min 15 cm, gdy nachylenie 
dachu przekracza 22° - 20 cm; przy kalenicy i 
w narożach dachu – 20 cm

układane na sztywnym 
poszyciu z desek lub płyt 
OSB; strukturą wytłacza-
ną ku górze, równolegle 
do okapu; aby zagwa-
rantować prawidłowy od-
pływ w kierunku okapu, 
każdy kolejny pas należy 
układać z 10-centymetro-
wym zakładem

Normy /Aprobaty /
Certyfi katy:

zgodność z normami PN-EN 13859-1+A1, PN-EN-2+A1

Cechy szczególne: Produkowane metodą 
ultradźwiękową.

Produkowane metodą 
ultradźwiękową.

Folie łaczone z 
matami drenujaco-
dystansującymi, 
produkowane metodą 
ultradźwiękową i 
termobondingiem.

Posiada samoprzylep-
ne paski na zakładach, 
dzięki temu zapewniona 
jest wodo/wiatro/powie-
trzoszczelność dachu.

Kolor Szary Szary Szary Srebrno-szary z war-
stwą refl eksyjną

Zastosowanie: Mogą być stosowane 
bezpośrednio na izo-
lacji termicznej, moż-
liwość stosowania na 
dachach z pełnym de-
skowaniem.

Mogą być stosowane 
bezpośrednio na izo-
lacji termicznej, moż-
liwość stosowania na 
dachach z pełnym de-
skowaniem.

Folie przeznaczone pod 
gładkie pokrycia dacho-
we z blachy i metali 
szlachetnych.

Można ją układać na 
styk z termoizolacją, 
a to znacząco uprasz-
cza konstrukcję dachu 
i eliminuje możliwość 
popełnienia błędów.
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Nazwa BRAAS  
DIVOROLL PRo

BRAAS DIVOROLL 
KoMPAKT

BRAAS DIVOROLL 
UNIVERSAL+

BRAAS DIVOROLL 
MAXIMUM S

Rodzaj FOLII Membrana wysoko
paroprzepuszczalna

Membrana wysoko
paroprzepuszczalna

Membrana wysoko
paroprzepuszczalna

Membrana wysoko
paroprzepuszczalna

Ciężar 
powierzchniowy

100 + - 10g/m2 140 + - 8 g/m2 160 + - 10g/m2 210 + - 10g/m2

Wytrzymałość na 
rozciąganie
wzdłużne 
/ poprzeczne

200 +- 30 / 120 +- 30 
N/50 mm

300 +- 30 / 270 +- 30 
N/50 mm

450 +- 30 / 360 +- 30 
N/50 mm

480 +- 30 / 300 +- 30 
N/50 mm

Wytrzymałość na 
rozciąganie wzdłuż-
ne / poprzeczne 
po zestarzeniu

180 +- 30 / 100 +- 30 
N/50 mm

250 +- 30 / 220 +- 30 
N/50 mm

400 +- 30 / 320 +- 30 
N/50 mm

–

Wytrzymałość na 
rozerwanie na 
gwoździu wzdłużne / 
poprzeczne

130 +- 30 / 155 +- 30 N 150 +- 30 / 150 +- 30 N 350 +- 30 / 370 +- 30 N 300 +- 30 / 400 +- 30 N

Wydłużenie 
wzdłużne / poprzeczne

65 +- 15% / 75 +- 15% 60 +- 15% / 80 +- 15% 15 +- 5% / 15 +- 5% 480 +- 30% / 300 +- 30% 

Wydłużenie 
wzdłużne / poprzeczne 
po zestarzeniu

45 +- 15% / 55 +- 15% 40 +- 15% / 50 +- 15% 10 +- 5% / 10 +- 5% –

Współczynnik Sd 0,02 +- 0,01 m 0,03 +- 0,01 m 0,03 +- 0,01 m 0,08 +- 0,02 m

Odporność na 
ciśnienie hydrosta-
tyczne wody

>2000 mm >3000 mm >3000 mm >5000 mm

Odporność na prze-
siakanie wody

W1 W1 W1 W1

Odporność ogniowa E E E E

Zakres temperatur - 40 do +80 st.C - 40 do +80 st.C - 40 do +80 st.C - 40 do +80 st.C
Odporność na pro-
mieniowanie UV

4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące

Zastosowanie Przeznaczona do sto-
sowania bezpośrednio 
na termoizolację

Przeznaczona do sto-
sowania bezpośrednio 
na termoizolację jak 
również na deskowanie.

Przeznaczona do sto-
sowania bezpośrednio 
na termoizolację jak 
również na deskowanie.

Przeznaczona do sto-
sowania bezpośrednio 
na termoizolację jak 
również na deskowanie.
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Nazwa: EUROTOP N15 EUROTOP N35 EUROTOP S65 EUROTOP S4

Rodzaj folii: Membrana wysoko-
paroprzepuszczalna

Membrana wysoko-
paroprzepuszczalna

Membrana wysoko-
paroprzepuszczalna

Membrana wysoko-
paroprzepuszczalna

Materiał: 3 warstwy:
włóknina bazowa,
PP fi lm funkcyjny,
włóknina  protekcyjna.

3 warstwy:
włóknina bazowa,
PP fi lm funkcyjny,
włóknina protekcyjna

3 warstwy:
włóknina bazowa,
PP fi lm funkcyjny,
włóknina protekcyjna.

4 warstwy:
włóknina bazowa,
PP fi lm funkcyjny,
włóknina protekcyjna,
warstwa wzmacniająca 
– siatka polipropylenowa.

Masa powierzchniowa 
[g/m²]:

115 135 165 155

Temperatura 
użytkowania [°C]:

-40 do +120°C -40 do +120°C -40 do +120°C -40 do +120°C

Wytrzymałość na 
rozrywanie wzdłużna/
poprzeczna [N/50 mm]:

230/135 250/170 330/190 360/280

Odporność na zerwanie 
na gwoździu  wzdłużna/
poprzeczna [N]:

100/100 90/100 140/180 190/200

Współczynnik  Sd [m]: 0,004 0,007 0,02 0,004
Powstrzymywana wyso-
kość słupa wody [m]:

1,5 5,5 2,5 2

Odporność na przesią- 
kanie wody/ klasa 
wodoszczelności:

W1 W1 W1 W1

Stabilizacja przeciw UV: 3 miesiące 3 miesiące 4 miesiące 3 miesiące
Klasyfi kacja ogniowa: E E E E
Wymiary rolki [m]: 1,5x50 1,5x50 1,5x50 1,5x50
Mocowanie i łączenie 
pasm:

Taśma EUROBAND
taśma BUTYLBAND

Taśma EUROBAND
taśma BUTYLBAND

Taśma EUROBAND
taśma BUTYLBAND

Taśma EUROBAND
taśma BUTYLBAND

Normy /Aprobaty /
Certyfi katy:

CE CE CE CE

Cechy szczególne: Wysoko paroprzepusz-
czalny ekran - membra-
na o podwyższonych 
parametrach.

Wzmocniona dodatko-
wo siatką polipropyle-
nową.

Zastosowanie: Jako warstwa wstępne-
go krycia, uszczelniają-
ca wentylowane pokry-
cia dachów skośnych, 
w systemach dachu 
niewentylowanego na 
styk z izolacją (również 
z poszyciem z wąskich 
desek) lub wentylowa-
nego, oraz jako wiatro-
izolacja w ścianach o 
elewacjach wentylowa-
nych.

Jako warstwa wstępne-
go krycia, uszczelniają-
ca wentylowane pokry-
cia dachów skośnych, 
w systemach dachu 
niewentylowanego na 
styk z izolacją (również 
z poszyciem z wąskich 
desek) lub wentylowa-
nego, oraz jako wiatro-
izolacja w ścianach o 
elewacjach wentylowa-
nych.

Jako warstwa wstępnego 
krycia, uszczelniająca: 
– wentylowane pokrycia 
dachów skośnych, w syste-
mach dachu niewentylowa-
nego lub wentylowanego,
– układana na styk z ter-
moizolacją lub poszyciem 
z wąskich desek 
– nie wentylowane pokrycia 
dachów pochyłych, w sys-
temach dachu wentylowa-
nego układana na różnych 
poszyciach, 
– ściany o elewacjach 
wentylowanych (jako wia-
troizolacja).

Jako warstwa wstępne-
go krycia, uszczelniają-
ca wentylowane pokry-
cia dachów skosnych, 
w systemach dachu 
niewentylowanego na 
styk z izolacją (również 
z poszyciem z wąskich 
desek) lub wentylowa-
nego, oraz jako wiatro-
izolacja w ścianach o 
elewacjach wentylowa-
nych.



 
50	Katalog	Pokryć	Dachowych	2010

Fo
lie

 d
ac

ho
w

e

Nazwa: EUROTOP L2 EUROTOP L3 KF 96 SILVER KF110 STANDARD

Rodzaj folii: Membrana wysoko-
paroprzepuszczalna

Membrana wysoko-
paroprzepuszczalna

Folia niskoparoprze-
puszczalna

Folia niskoparoprze-
puszczalna

Materiał: 3 warstwy:
włóknina bazowa,
PP fi lm funkcyjny,
włóknina protekcyjna.

3 warstwy:
włóknina bazowa,
PP fi lm funkcyjny,
włóknina protekcyjna.

Tkanina polipropyle-
nowa powlekana mie-
szanką polipropylenu, 
polietylenu i barwnika, 
poddana mikroperfo-
racji.

Polietylen wzmocniony 
siatką polipropylenową 
poddany mikroperfora-
cji.

Masa powierzchniowa 
[g/m²]:

90 95 98 110

Temperatura 
użytkowania [°C]:

-40 do +120°C -40 do +95°C -40 do +80°C -40 do +80°C

Wytrzymałość na 
rozrywanie wzdłużna/
poprzeczna [N/50 mm]:

190/110 220/145 600/500 240/190

Odporność na zerwanie 
na gwoździu  wzdłużna/
poprzeczna [N]:

60/60 70/80 400/430 240/350

Współczynnik  Sd [m]: 0,008 0,020 1 1
Powstrzymywana wyso-
kość słupa wody [m]:

1,5 1,5 0,013 0,013

Odporność na przesią- 
kanie wody/ klasa 
wodoszczelności:

W1 W1 W2 W2

Stabilizacja przeciw UV: 3 miesiące 4 miesiące 2 miesiące 2 miesiące
Klasyfi kacja ogniowa: E E F F
Wymiary rolki [m]: 1,5x50 1,5x50 1,5x50 1,5x50
Mocowanie i łączenie 
pasm:

Taśma EUROBAND
taśma BUTYLBAND

Taśma EUROBAND
taśma BUTYLBAND

Normy /Aprobaty /
Certyfi katy:

CE CE CE CE

Cechy szczególne:

Zastosowanie: Jako warstwa wstępne-
go krycia, uszczelniają-
ca wentylowane pokry-
cia dachów skośnych, 
w systemach dachu 
n iewen ty lowanego 
na styk z izolacją lub 
wentylowanego, oraz 
jako wiatroizolacja w 
ścianach o elewacjach 
wentylowanych.

Jako warstwa wstępne-
go krycia, uszczelniają-
ca wentylowane pokry-
cia dachów skośnych, 
w systemach dachu 
niewentylowanego na 
styk z izolacją lub wen-
tylowanego.

Folia przeznaczona do 
wykonywania warstwy 
paroprzepuszczalnej 
na dach spadzisty pod 
pokrycia dachowe. Wy-
maga zastosowania 
szczeliny wentylacyjnej 
pomiędzy folią FWK a 
materiałem izolacyj-
nym.

Folia przeznaczona do 
wykonywania warstwy 
paroprzepuszczalnej 
na dach spadzisty 
pod pokrycia dachowe. 
Wymaga zastosowania 
szczeliny wentylacyjnej 
pomiędzy folią FWK a 
materiałem izolacyj-
nym.
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Nazwa: DuPont™ Tyvek® 
Enercor® Dach

DuPont™ Tyvek® 
Supro

DuPont™ Tyvek® Pro DuPont™ Tyvek® 
Solid

Rodzaj folii: Membrana wysoko-
paroprzepuszczalna

Membrana wysoko-
paroprzepuszczalna

Membrana wysoko-
paroprzepuszczalna

Membrana wysoko-
paroprzepuszczalna

Materiał: HDPE&PP HDPE&PP HDPE&PP HDPE
Masa powierzchniowa 
[g/m²]:

148 148 124 82

Temperatura 
użytkowania [°C]:

-40 - +100 -40 - +100 -40 - +100 -40 - +100

Wytrzymałość na 
rozrywanie wzdłużna/
poprzeczna [N/50 mm]:

240/220 340/295 265/230 250/210

Odporność na zerwanie 
na gwoździu  wzdłużna/
poprzeczna [N]:

180/190 170/170 145/150 90/85

Współczynnik  Sd [m]: 0,015 0,03 0,02 0,03
Powstrzymywana 
wysokość słupa wody 
[m]:

2 2 2 2

Odporność na przesią- 
kanie wody/ klasa 
wodoszczelności:

W1 W1 W1 W1

Stabilizacja przeciw UV: 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące
Klasyfikacja ogniowa: E-d2 E E E
Kolory: Szary na zewnątrz, 

srebrzysty od wewnątrz
Szary na zewnątrz, bia-
ły od wewnątrz

Zielony na zewnątrz, 
biały od wewnątrz

Biały, z szarymi plam-
kami od zewnątrz

Wymiary rolki [m]: 2,0x50 1,5x50 1,5x50 1,5x50

Mocowanie i łączenie 
pasm:

Zszywki, kontrłaty, 
taśmy klejące

Zszywki, kontrłaty, 
taśmy klejące

Zszywki, kontrłaty, 
taśmy klejące

Zszywki, kontrłaty, 
taśmy klejące

Normy/Aprobaty/Cer-
tyfikaty:

EN 13859-1 
Posiada certyfikat CE

EN 13859-1&2
Posiada certyfikat CE

EN 13859-1&2
Posiada certyfikat CE

EN 13859-1&2
Posiada certyfikat CE

Cechy szczególne: Wysoka odporność i 
wytrzymałość, 
niskoemisyjna po-
wierzchnia dla zwięk-
szenia oporu cieplnego 
R (0,4-0,5 m2K/W)

Wysoka odporność i 
wytrzymałość. Uniwer-
salny w zastosowaniu.

Wysoka odporność i 
wytrzymałość. Uniwer-
salny w zastosowaniu.

Wysoka odporność 
na czynniki atmosfe-
ryczne

Zastosowanie: Zgodnie z normą. 
Ochrona dachów spa-
dzistych przed wiatrem 
i wilgocią

Zgodnie z normą. 
Ochrona dachów spa-
dzistych i ścian przed 
wiatrem i wilgocią

Zgodnie z normą. 
Ochrona dachów spa-
dzistych i ścian przed 
wiatrem i wilgocią

Zgodnie z normą. Ochro-
na dachów spadzistych i 
ścian przed wiatrem i wil-
gocią, na podłoża twarde 
lub miękkie
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Nazwa: DuPont™ Tyvek® 
Ultra

Rodzaj folii: Membrana wysoko-
paroprzepuszczalna

Materiał: HDPE
Masa powierzchniowa 
[g/m²]:

113

Temperatura 
użytkowania [°C]:

-40 - +100

Wytrzymałość na 
rozrywanie wzdłużna/
poprzeczna [N/50 mm]:

325/300

Odporność na zerwanie 
na gwoździu  wzdłużna/
poprzeczna [N]:

135/125

Współczynnik  Sd [m]: 0,05
Powstrzymywana 
wysokość słupa wody 
[m]:

3

Odporność na przesią- 
kanie wody/ klasa 
wodoszczelności:

W1

Stabilizacja przeciw UV: 6 miesięcy
Klasyfi kacja ogniowa:
Kolory:

Wymiary rolki [m]: 1,5x50

Mocowanie i łączenie 
pasm:

Zszywki, kontrłaty, 
tasmy klejące

Normy/Aprobaty/Cer-
tyfi katy:

EN 13859-1
EN 13859-2
Posiada certyfi kat CE

Cechy szczególne: Wysoka odporność i 
wytrzymałość, dzięki 
grubej warstwie funk-
cyjnej - 300 µm

Zastosowanie: Zgodnie z normą. 
Montaż na deskowa-
niu lub termoizolacji w 
konstrukcjach dachów 
spadzistych

Fo
lie

 p
ar

oi
zo

la
cy

jn
e

Nazwa folii TERMOFOL 90

Rodzaj folii: Folia paroizolacyjna

Materiał: 3 warstwy:
folia polipropylenowa 
z napyloną metalizą,
siatka polietylenowa,
folia polietylenowa.

Masa powierzchniowa 
[g/m²]:

90

Paroizolacyjność - 
współczynnik Sd [m]:

30

Wytrzymałość na 
zerwanie [N/5cm] – 
wzdłużna/poprzecz.:

230/120

Odporność na zerwa-
nie na gwoździu (N):

60/40

Klasyfi kacja ogniowa: E

Wymiary rolki [m]: 1,5x50

Mocowanie i łączenie 
pasów:

Taśma Alufi x

Normy /Aprobaty /
Certyfi katy:

CE

Cechy szczególne: Folia refl eksyjna

Zastosowanie: Zabezpieczenie izolacji 
termicznej dachu przed 
przenikaniem pary 
wodnej z pomieszczeń 
mieszkalnych.
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Nazwa folii DuPont™ Tyvek® VCL DuPont™ Airguard® AquaTec VB AquaTec VB Reflex

Rodzaj folii: Folia paroizolacyjna Folia paroizolacyjna Folia paroizolacyjna Folia paroizolacyjna
Materiał: PP&EBA kopolimer PP&PE&Al Polipropylen - 3 war-

stwy
Polipropylen, aluminium

Masa powierzchniowa 
[g/m²]:

108 118 85 77

Paroizolacyjność - 
współczynnik Sd [m]:

5 700 8 ± 3% 24 ± 3%

Wytrzymałość na 
zerwanie [N/5cm] – 
wzdłużna/poprzecz.:

200/170 560/185 Wzdłuż 90 ± 10%
W poprzek 70 ± 10%

Wzdłuż 110 ± 10%
W poprzek 80 ± 10%

Odporność na zerwa-
nie na gwoździu (N):

240 230 Wzdłuż 110 ± 10%
W poprzek 100 ± 10%

Wzdłuż 60 ± 10%
W poprzek 60 ± 10%

Klasyfikacja ogniowa: E E F F
Wymiary rolki [m]: 1,5x50 1,5x50 1,5 x 50 1,5 x 50
Mocowanie i łączenie 
pasów:

Zszywki, tamy, kleje Zszywki, metalizowane 
taśmy, kleje

Układa się od wewnątrz 
po ułożeniu termoizola-
cji, na zakład min. 5cm, 
uszczelniając taśmą 
jedno- lub dwustronną. 
Taśmą jednostronną 
na zewnątrz zakładu, 
taśmą dwustronną 
wewnątrz zakładu. Folię 
przybijamy do krokwi za 
pomocą zszywek.

Układa się od wewnątrz 
po ułożeniu termoizola-
cji, na zakład min. 5cm, 
uszczelniając taśmą 
jedno- lub dwustronną. 
Taśmą jednostronną 
na zewnątrz zakładu, 
taśmą dwustronną 
wewnątrz zakładu. Folię 
przybijamy do krokwi za 
pomocą zszywek.

Normy/Aprobaty/Cer-
tyfikaty:

EN 13894 EN 13894 PN 1394:2006 PN 1394:2006

Cechy szczególne: Częściowo otwarta 
dyfuzyjnie 

Z niskoemisyjną po-
wierzchnią zwiększa-
jącą opór termiczny  
R (0,42-0,6 m2K/W)

Folie AquaTec VB są 
produkowane metodą 
ultradźwiękową.* 

Folie AquaTec VB są 
produkowane metodą 
ultradźwiękową.* 
AquaTec VB Reflex 
dzięki powłoce 
refleksyjnej zapewnia 
oszczędność energii. 

Zastosowanie: Zgodnie z normą. 
Powstrzymywanie 
przepywu powietrza, 
regulowanie przepywu 
pary wodnej przez 
ściany i dachy od 
strony pomieszczeń

Zgodnie z normą. 
Powstrzymywanie 
przepywu powietrza 
i pary wodnej przez 
ściany i dachy od 
strony pomieszczeń

Aktywna folia paroizolacyj-
na, chroni termoizolację 
dachu przed wilgocią z 
wnętrza budynku. Z jednej 
strony chroni termoizola-
cję przed parą wodną, a 
z drugiej zapobiega skra-
planiu się nadmiaru pary 
wodnej na wewnętrznej 
stronie izolacji.

Aktywna folia paroizolacyj-
na, chroni termoizolację 
dachu przed wilgocią z 
wnętrza budynku. Z jednej 
strony chroni termoizola-
cję przed parą wodną, a 
z drugiej zapobiega skra-
planiu się nadmiaru pary 
wodnej na wewnętrznej 
stronie izolacji.

* Metoda działająca na zasadzie dostarczenia dużej dawki energii w miejsce styku materiałów, co powoduje precyzyjne i trwałe połączenie 
poszczególnych warstw. Specjalny wzór łączenia zapewnia większą wytrzymałość na rozerwanie. Dzięki tej technologii folia paroizolacyjna jest 
elastyczna, wytrzymała mechanicznie i zachowuje wysokie parametry użytkowe w czasie. 


