
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE WYROBU

Grubość mm 0,2 ±30% EN 1848-2

Szerokość mm 2000-12000 ±5% EN 1848-2

Prostolinowość spełnia wymagania EN 1848-2

Wodoszczelność 2kPa wodoszczelna EN 1928

Przenikanie pary wodnej (opór dyfuzyjny) (m2*s*Pa)/kg 4,8x1011 ±75% EN 1931

Grubość warstwy powietrza równoważna 
dyfuzji pary wodnej Sd m ≥ 50 EN 1931

Odporność na uderzenie mm NPD EN 12691

Wytrzymałość złącza wzdłuż / w poprzek N/50mm NPD EN 12317-2

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek N/50mm ≥ 60 / ≥ 50 EN 12317-2

Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż / w poprzek % ≥ 150 / ≥ 150 EN 12317-2

Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż / w poprzek N ≥ 40 / ≥ 40 EN 12310-1

Trwałość po ekspozycji na sztuczne starzenie 2kPa wodoszczelna EN 1296
EN 1928 

Odporność na działanie alkaliów NPD
EN 1847
EN 12311-2

Reakcja na ogień klasa F ISO 11925-2

Substancje niebezpieczne brak EN 13984

Marabut Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 10, 32-070 Czernichów
tel: 12 270 24 24,  biuro@marabut.pl  

Folia paroizolacyjna ERGOFOL Plus 0,2 produkowana jest metodą roz-
dmuchu przy wykorzystaniu odpowiednio wyselekcjonowanego two-
rzywa LDPE, dzięki czemu jest elastyczna i rozciągliwa.

Podstawową funkcją jaką pełni ten produkt, jest odcięcie dyfuzji pary 
wodnej w przegrodzie budowlanej. W konstrukcjach dachów płaskich, 
folia paroizolacyjna ERGOFOL Plus 0,2 układana jestna stropie - przed 
ułożeniem warstwy termoizolacji. Zakłady zalecamy kleić przy użyciu 
taśmy klejącej, dedykowanej do klejenia folii PE. 

W układzie dachu odwróconego, gdzie mamy do czynienia z szorstką 
hydroizolacją (np. papa), folia ERGOFOL Plus 0,2 stosowana jest jako 
warstwa poślizgowa.

Inne funkcje jakie może pełnić folia ERGOFOL Plus 0,2 to wszelkie-
go rodzaju zastosowania o charakterze ochronnym - różnego rodzaju 
tymczasowe osłony, przegrody itp.
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Odwiedź naszą stronę internetową

      www. folie-budowlane.pl

PRODUKT 

POLSKI

Produkt systemowy - posiada klasyfikację ogniową NRO Broof t1

Powyższe informacje opracowano zgodnie z najlepszą wiedzą, aktualną dokumentacją, doświadczeniem oraz podano w dobrej wierze.  Ze względu  
na występujące w praktyce duże zróżnicowanie zastosowań, producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego doboru i/lub  
zastosowania materiału, przygotowania wstępnego lub wad projektu budowalnego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w karcie technicznej.
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