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Technický list

Obchodný názov: Masterfol Soft W bez mikroperforácie

Distribútor.
Masterplast s.r.o. Veľkoúľanská cesta 1339                            

925 21  Sládkovičovo

Rozmery 1,5m*50bm-75m2/rolka

Použitie:

Charakteristika výrobku

Dĺžka rolky: EN 1848 - 2 50m (-)0%

Masterfol Soft W - je parotesná fólia. V dvojplášťovo 

prevetrávaných strešných konštrukciách, sa môže použiť ako 

ochrana proti vniknutému prachu a  vlhkosti pod krytím.

Materiál:
Bielej farby, spevnená polypropylénovou mriežkou, nemá 

mikroperforovanú PE fóliu

Vlastnosti Spôsob skúšania

Šírka rolky: EN 1848 - 2 150cm (-)0,5% / (+)1,5%

Rovinnosť: EN 1848 - 2 < 30 mm/10m

Plošná hmotnosť: EN 1849 - 2 100g/m2 (- 15g;+ 10g)

Trieda reakcie na oheň: EN 13501-1 Euroclasse F

Vodonepriepustnosť: EN 1928 W1

Parotesnosť Sd EN 1931 7,5m

Pevnosť v ťahu (dĺžka/priečne) EN 12311-1 330N ± 10% / 250N ± 10% 

Zmena pevnosti v ťahu - po predĺžení EN 12311-1 max.30% / max.35%

Predĺženie (dĺžka/priečne) EN 12311-1 20-25%  / 20-25%

Zmena prietrže - po predĺžení EN 12311-1 max.30% / max.30%

EN 12310-1 >100N/ >100N

Ohybnosť pri nízkej teplote EN 1109  (-) 20C

UV stálosť max.1 mesiac

Možné nebezpečenstvá, vhodné predpisy:

Nie je nebezpečenstvo

Údaje v tomto technickom liste, ktoré boli spracované vychádzajú z našich súčasných znalostí, skúseností a vzťahujú sa na náš výrobok. Obsah údajov v 

technickom liste sa pravidelne kontroluje, aktualizuje a na základe nových poznatkov dopĺňa. Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi 

rozdielne. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách si treba vyžiadať naše 

poradenské služby.

Aktualizácia: 01.09.2013

70°C

Záručné podmienky:

MASTERFOL SOFT W
                         EN 13859-1

EN 13859-1 Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 1: podkladové vrstvy pre prerušované 

strechy (skladané krytiny)

Strešnú fóliu je nutné pokryť čo najskôr, do úplného ukončenia práce sa odporúča použiť (napr.polyetylénovú fóliu) na zakrytie ako 

ochranu pred vlhkosťou vo vnútorných priestoroch strešnej konštrukcie. Spoločnosť Masterplast nezodpovedá za vzniknuté škody 

spôsobené neodbornou montážou alebo neprimeraným zaobchádzaním, ďalej nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku živelnej 

katastrofy, násilného poškodenia a extrémnych poveternostných vplyvov.

Skladovanie:

Skladovať na suchom mieste, chrániť pred slnečnými lúčmi a priamym tepelným žiarením, pred vlhkosťou.

Vzťahujúce predpisy, špecifikácie:

Stálosť teploty

Tržná sila (dĺžka/priečne)


