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Топлоизолация

ПАРНИ БАРИЕРИ ПАРОПРОПУСКЛИВИ ФОЛИА

Керемида

Задачата на парната бариера и 
паропропускливите фолиа е да предпазват 
топлоизолацията от влиянието на външната и 
вътрешната влага.  
С контролираната вентилация на изолацията 
позволява правилното й функциониране. 
В допълнение, паропропускливото фолио 
предотвратява проникването на влага от 
помещението в покривната конструкция и 
образуването на мухъл по стените и / или таван.

В офертата:
Паропропускливи 
фолиа

Парни бариери

N 140, N 120,
BASIC 100 

Reflex DB 90.



ПАРОПРОПУСКЛИВО ФОЛИО 
N 140

• Непромокаема
• Паропропусклива

• Контактна високодифузионна 
подпокривна мембрана.

• Mонтира ce директно върху 
топлоизолация (двупластова 
покривна конструкция без дървена 
основа, вентилирана топлоизолирана 
фасада).

• Дължина 50m
• Широчина 1,5m
• Тегло 140g/ m²
• Издръжливост на опън 185/ 95 N/ 50mm
• Устойчивост на проникване на вода клас W1
• Паропропускливост 0,03 SD
• UV устойчивост: 3 месеца
• Устойчивост при ниски температури -40°C

140 g/m2

Art. 1681010140
ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ



ПАРОПРОПУСКЛИВО ФОЛИО N 140
Art. 1681010140

ПАРОПРОПУСКЛИВО 
ФОЛИО ЗА ПОКРИВ

Приложение
Краят на мембраната в края на покрива (стряха) комби-
нирайте със стряха. Мембраната със стряха трябва да 
бъде залепена с лента но.арт. 1681500.  Мембраната 
се монтира от страната с напечатани линии към покри-
тата част на покрива (керемида). Превключването се 
осъществява чрез печатни линии за превключване, вер-
тикалното съединение трябва да бъде съединено върху 
гредите (свържете с противоположна летва). Максимал-
но разстояние между гредите е 100 см. Минималният 
ъгъл на наклон на покрива е 17°, под ъгъл < 22° прев-
ключването е свързано с лента но. арт. 1681500.

Ако наклона на покрива е по-нисък от безопасното на-
клоняване на плочката (керемида), тогава  превключ-
ването се свързва с лента но.арт. 1681500. Ремонт на 
механични повреди е с мембранни части и с лента. За 
да се осигури устойчивост на вятър, мембранните гънки 
трябва да се залепят c лента но.арт. 1681500. Монти-
райте топлоизолацията така, че да не повдигате мембра-
ната. След монтажа мембраната трябва да бъде покри-
та с керемида, най-късно до 3 месеца след монтажа. 
Ролките се съхраняват хоризонтално на чиста, равна 
повърхност без наличието на ултравиолетова светлина.

Знаете ли, че топлоизолацията губи свойствата си:
1% влажност       изолацията губи 35% от своите характеристики
2,5 % влажност  изолацията губи 55% от своите характеристики
5% влажност       изолацията губи 100% от своите характеристики



ПАРОПРОПУСКЛИВО ФОЛИО 
N 120

• Контактна високодифузионна 
подпокривна мембрана.

• Mонтира ce директно върху 
топлоизолация (двупластова 
покривна конструкция без дървена 
основа, вентилирана топлоизолирана 
фасада).

• Дължина 50m
• Широчина 1,5m
• Тегло 125g/ m²
• Издръжливост на опън 185/ 95 N/ 50mm
• Устойчивост на проникване на вода клас W1
• Паропропускливост 0,03 SD
• UV устойчивост 3 месеца
• Устойчивост при ниски температури -40°C

125 g/m2

Art. 1681010120
ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ

• Непромокаема
• Паропропусклива



ПАРОПРОПУСКЛИВО ФОЛИО N 120
Art. 1681010120

Приложениe
Краят на мембраната в края на покрива (стряха) 
комбинирайте със стряха. Мембраната със стряха 
трябва да бъде залепена с лента но.арт. 1681500.  
Мембраната се монтира от страната с напечатани 
линии към покритата част на покрива (керемида). 
Превключването се осъществява чрез печатни линии за 
превключване, вертикалното съединение трябва да бъде 
съединено върху гредите (свържете с противоположна 
летва). Максимално разстояние между гредите е 100 см.  
Минималният ъгъл на наклон на покрива е 17°, под 
ъгъл < 22° превключването е свързано с лента но. арт. 
1681500.

Ако наклона на покрива е по-нисък от безопасното 
наклоняване на плочката (керемида), тогава  
превключването се свързва с лента но.арт. 1681500. 
Ремонт на механични повреди е с мембранни части 
и с лента. За да се осигури устойчивост на вятър, 
мембранните гънки трябва да се залепят c лента 
но.арт. 1681500. Монтирайте топлоизолацията 
така, че да не повдигате мембраната. След монтажа 
мембраната трябва да бъде покрита с керемида, 
най-късно до 3 месеца след монтажа. Ролките се 
съхраняват хоризонтално на чиста, равна повърхност 
без наличието на ултравиолетова светлина.

Знаете ли, че топлоизолацията губи свойствата си:
1% влажност       изолацията губи 35% от своите характеристики
2,5 % влажност  изолацията губи 55% от своите характеристики
5% влажност       изолацията губи 100% от своите характеристики

ПАРОПРОПУСКЛИВО 
ФОЛИО ЗА ПОКРИВ



ПАРОПРОПУСКЛИВО ФОЛИО 
BASIC 100

• Контактна високодифузионна 
подпокривна мембрана.

• Mонтира ce директно върху 
топлоизолация (двупластова 
покривна конструкция без дървена 
основа, вентилирана топлоизолирана 
фасада).

• Дължина 50m
• Широчина 1,5m
• Тегло 100g/ m²
• Издръжливост на опън 185/ 95 N/ 50mm
• Устойчивост на проникване на вода клас W1
• Паропропускливост 0,03 SD
• UV устойчивост: 3 месеца
• Устойчивост при ниски температури -40°C

100 g/m2

Art. 1681010100
ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ

• Непромокаема
• Паропропусклива



ПАРОПРОПУСКЛИВО ФОЛИО BASIC 100
Art. 1681010100

Приложение
Краят на мембраната в края на покрива (стряха) 
комбинирайте със стряха. Мембраната със стряха 
трябва да бъде залепена с лента но.арт. 1681500.  
Мембраната се монтира от страната с напечатани 
линии към покритата част на покрива (керемида). 
Превключването се осъществява чрез печатни линии за 
превключване, вертикалното съединение трябва да бъде 
съединено върху гредите (свържете с противоположна 
летва). Максимално разстояние между гредите е 100 см.  
Минималният ъгъл на наклон на покрива е 17°, под 
ъгъл < 22° превключването е свързано с лента но. арт. 
1681500.

Ако наклона на покрива е по-нисък от безопасното 
наклоняване на плочката (керемида), тогава  
превключването се свързва с лента но.арт. 1681500. 
Ремонт на механични повреди е с мембранни части 
и с лента. За да се осигури устойчивост на вятър, 
мембранните гънки трябва да се залепят c лента 
но.арт. 1681500. Монтирайте топлоизолацията 
така, че да не повдигате мембраната. След монтажа 
мембраната трябва да бъде покрита с керемида, 
най-късно до 3 месеца след монтажа. Ролките се 
съхраняват хоризонтално на чиста, равна повърхност 
без наличието на ултравиолетова светлина.

Знаете ли, че топлоизолацията губи свойствата си:
1% влажност       изолацията губи 35% от своите характеристики
2,5 % влажност  изолацията губи 55% от своите характеристики
5% влажност       изолацията губи 100% от своите характеристики

ПАРОПРОПУСКЛИВО 
ФОЛИО ЗА ПОКРИВ



• Паропропусклив
• Непромокаем

• Съдържа слой от ПЕ мрежов плат, 
който има отлични механични 
свойства. ПE също е стабилен при 
тъмни и влажни условия (за разлика 
от найлон, който е нестабилен в 
тази ситуация и се разпада).

• Също така съдържа алуминиево 
покритие, което благодарение на 
рефлексния слой връща топлина в 
мястото за живеене.

• Използва се за вътрешна употреба и 
подпокривна конструкция заедно с 
паропропускливи покривни защитни 
фолиа.

90 g/m2

ALU REFLEX ПАРНА БАРИЕРА
Art. 1681010006

PE
МРЕЖОВА
СТРУКТУРА



ALU REFLEX ПАРНА БАРИЕРА
Art. 1681010006

• Предотвратява загубата на 
топлина и предотвратява 
насищането на 
топлоизолацията с влага 
върху страната, насочена към 
вътрешността на жилищното 
пространство.

• Oтлична за преобразуване 
на таванското пространство в 
жилищното пространство.
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