
PAROPROPUSTNÁ FÓLIE D
Používá se jako pojistná hydroizolační fólie v odvětrá−
vaných šikmých střešních systémech. Chrání pod−
krovní prostory pod střechou před prachem, sazemi 
a slouží jako ochrana před průnikem zbytkové vody
do tepelné izolace. Současně umožňuje, díky schop−
nosti propouštět vodní páru, odvětrání par z vnitřního
prostoru budovy. Provedení fólie SPECIÁL je
nehořlavé.
Barva: transparentní
Rozměry: 1,5 m x 50 m (75 m2)
Gramáž: 90 g/m2 STANDARD

110 g/m2 STANDARD
140 g/m2 STANDARD
110 g/m2 SPECIÁL

REFLEXNÍ
FÓLIE Al N

Více informací obsahuje

technická dokumentace č. 08.54

Zabraňuje pronikání par, které se vytvořily činností v
domě, do střešní konstrukce a tepelné izolace.
Zadržuje teplo v interiérech a zabraňuje kondenzaci
vody v izolačních vrstvách. Fólie typu Al N navíc svojí
hliníkovou reflexní vrstvou odráží část sálavého tepla
do vnitřního prostoru objektu (oproti fólii bez
hliníkové vrstvy až trojnásobně).
Barva: hliníková
Rozměry: 1,5 m x 50 m (75 m2)
Gramáž: 120 g/m2

160 g/m2

Více informací obsahuje

technická dokumentace č. 08.50

KONTAKTNÍ MEMBRÁNA

Více informací obsahuje

technická dokumentace č. 08.58

KONTAKTNÍ FÓLIE NA BEDNĚNÍ
ŠIKMÝCH VĚTRANÝCH STŘECH 150NT
Paropropustná podstřešní hydroizolace k ochraně podstřešních
konstrukcí, podstřešních tepelných izolací a podstřešních prostor
před vlhkostí z deště a sněhu, před prachem a sazemi a před
nepříznivými účinky větru. Současně umožňuje, díky 
schopnosti propouštět vodní páru, odvětrání par 
z vnitřního prostoru budovy. Lze pokládat 
přímo na bednění střech.
Barva: černá
Rozměry: 1,5 m x 50 m (75 m2)
Gramáž: 150 g/m2

Více informací obsahuje

technická dokumentace č. 08.56

Podstřešní membrána sloužící k ochraně podstřešních konstrukcí,
podstřešních tepelných izolací a podstřešních prostor před
vlhkostí z deště a sněhu, před prachem a sazemi a před
nepříznivými účinky větru. Současně umožňuje, díky schopnosti
propouštět vodní páru, maximální odvětrání par z vnitřního 
prostoru budovy. Určena pro všechny šikmé střešní konstrukce
(větrané, nebo nevětrané, pobité i nepobité), lze aplikovat 
přímo na chemicky ošetřené střešní konstrukce.
Barva: modrá, černá
Rozměry: 1,5 m x 50 m (75 m2)
Gramáž: 110 g/m2

135 g/m2

podstřešní
fólie
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Váš prodejce:

střešní krytina
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krokev

izolace

interiérový obklad

paropropustná fólie D, antikondenzační fólie

kontaktní membrána

parotěsná
zábrana N

Použití fólií Den Braven

Bedněný střešní systém
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kontaktní fólie 150NT

Větraný bedněný střešní systém
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paropropustná fólie D

parotěsná zábrana N

pozednice

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA N

Zabraňuje pronikání par, které se vytvořily činností 
v domě, do střešní konstrukce a tepelné izolace.
Zadržuje teplo v interiérech a zabraňuje kondenzaci
vody v tepelné izolaci, kde chrání střešní konstrukci
před ztrátami tepla a netěsnostmi a tím zvyšuje 
účinnost. Provedení fólie SPECIÁL je nehořlavé.
Barva: transparentní
Rozměry: 1,5 m x 50 m (75 m2)
Gramáž: 90 g/m2 STANDARD

110 g/m2 STANDARD
140 g/m2 STANDARD
110 g/m2 SPECIÁL

Více informací obsahuje

technická dokumentace č. 08.52

ANTIKONDENZAČNÍ FÓLIE

Více informací obsahuje

technická dokumentace č. 08.59

Chrání vnitřní konstrukci objektu před pronikáním vlhkosti, deště a sněhu, před
prachem a sazemi. Absorpční vrstva netkané textilie zabraňuje odkapávání 
zkondenzovaných vodních par do vnitřních prostor objektu, popř. tepelných 
izolací. Po stabilizaci teplotních podmínek je tato vlhkost díky ventilační 
mezeře pod fólií a proudění vzduchu odvětrána. Antikondenzační fólie 
snižuje možnost kondenzace vodních par na aplikované střešní 
krytině. Výhodou oproti ostatním podstřešním fóliím je její vyšší 
pevnost a zvýšená UV stabilizace. Určeno pod plechové 
krytiny nebo i pro klasické větrané střešní systémy.
Barva: bílá
Rozměry: 1,5 m x 50 m (75 m2)
Gramáž: 150 g/m2


