
DuPonttM tYVEK® SoliD SilVEr
Zaawansowane technicznie rozwiązanie firmy DuPont dla Twojego domu

Otwarta dyfuzyjnie, metalizOwana membrana 
zapewniająca Optymalny kOmfOrt termiczny i 
efektywnOść energetyczną twOjegO dOmu. 
Tyvek® Solid Silver minimalizuje straty ciepła co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów  
eksploatacji budynku.

unikatOwe właściwOści:
•  Wysoka paroprzepuszczalność
•  Długotrwała funkcjonalność warstwy metalizowanej
•  Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne
•  Doskonała wodoszczelność

•   Znacząco zmniejsza nagrzewanie się poddasza podczas lata
•   Odbija do 88% promieniowania cieplnego skutkując 

znaczącym polepszeniem efektywności termicznej budynku 
w porównaniu do standardowych produktów

*prosimy o stosowanie się do instrukcji montażu

•   Poprawa termoizolacyjności ściany bez powiększania  
jej grubości

•   Zwiększenie całkowitej termoizolacyjności do 15% w 
porównaniu do standardowych produktów

ściany:dachy:

Odbija 88% 
promieniowania 
cieplnego



zastosowanie taśmy 
metalizowanej  
duponttm tyvek® 
zapewnia całkowitą 
wiatroszczelność 
i wodoszczelność 
połączeń.

•  Szczelność połączeń jest 
wymagana dla utrzymania 
maksymalnej efektywności 
termicznej budynku

duponttm airguard® 
reflective dla dodatko-
wej poprawy termoizo-
lacyjności budynku

•  Całkowita eliminacja 
przepływu powietrza przez 
przegrodę

•  Odbija 95% 
promieniowania cieplnego

•  Poprawa współczynnika 
termoizolacyjności ściany  
i dachu

Copyright © DuPont 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Owalne logo DuPont, DuPontTM The miracles of scienceTM, Tyvek® oraz AirGuard®  są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi 
firmy DuPont bądź jej podmiotów zależnych. 09/12

Płyta gipsowo-kartonowa
DuPontTM AirGuard® Reflective 

(montowany wraz z poduszką powietrzną, stroną 
metalizowaną do wenętrza)

Termoizolacja
Poszycie

DuPontTM Tyvek® Solid Silver
(ułożony stroną metalizowaną na zewnątrz)

Oblicówka

Dachówki
Krokwie

Kontrłaty
Tyvek® Solid Silver  

(ułożony stroną metalizowaną na zewnątrz)

Termoizolacja
DuPont™ AirGuard® Reflective  

(montowany wraz z poduszką powietrzną, 
stroną metalizowaną do wenętrza)

Płyta gipsowo-kartonowa ze szczeliną 
powietrzną przed paroizolacją
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---  Tyvek® Solid Silver Reflective membrana paroprzepuszczalna
--- DuPontTM AirGuard® Reflective

Termoizolacja = Próżnia

izOluje jak termOs z zachOwaniem parOprzepuszczalnOści

instrukcja mOntażu 

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.

Rue Général Patton, L-2984 Luxembourg 
tyvek.info@dupont.com

www.construction.tyvek.com
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