
 
 

Technický list 08.07c PE fólie stavební polorukáv a rukáv (hadice) 

 

Výrobek  PE ochranná fólie určená k ručnímu zakrytí ploch náchylných na znečištění 
nebo poškození a také pro vlastní výrobu pytlů libovolné délky z předem 
připraveného návinu šíře 1 m. Z PE rukávu/polorukávu je možné drobnou 
úpravou získat zakrývací, mechanicky odolnou folii o šířce až 2 m k ochraně 
podlah, nábytku a schodišť během stavebních prací. Před nechtěným 
poškozením ochrání podlahové krytiny jako koberce, lamino podlahy, přírodní 
a umělé dlažby, dřevěné podlahy a jiné, jinak obtížně čistitelné povrchy. 
 

Vlastnosti   Vodonepropustná, lehce omyvatelná 
 Okamžitě použitelná, spolehlivá 
 Odolný proti propíchnutí a protržení 
 Tloušťka folie až 200 µm 
 

Použití  - Zakrytí stavebního nářadí a náčiní, stavebních materiálů 
- Ochrana nábytku a podlah při malování a stěhování 
- Zakrývání betonových konstrukcí před nadměrným odpařením vody 
- Výroba pytlů na stavební a jiný odpad zatavením dna nebo prostým  
  svázáním konců rukávu 
- Separační funkce, je-li třeba zabránit přímému kontaktu dvou materiálu např.  
  oddělit nášlapné vrstvy podlah nebo dočasně zabránit proniknutí materiálu  
  do jiných konstrukčních vrstev do doby např. vyzrání betonu apod. 
 

Barva  Transparentní 
Balení   šířka (m) délka tloušťka 

 min. max. (m) (µm) (mm) 

polorukáv 1,0 2,0 100 100 ± 15% 0,10 

polorukáv 1,2 2,4 50 50 ± 15% 0,05 

polorukáv 1,0 2,0 50 90 ± 15% 0,09 

polorukáv 2,0 4,0 10 100 ± 15% 0,10 

polorukáv 2,0 4,0 20 100 ± 15% 0,10 

polorukáv 2,0 4,0 50 25 ± 15% 0,025 

polorukáv 2,0 4,0 50 50 ± 15% 0,05 

polorukáv 2,0 4,0 50 100 ± 15% 0,10 

polorukáv 2,0 4,0 50 200 ± 15% 0,20 

rukáv 1,0 - 50 90 ± 15% 0,09 

rukáv 1,0 - 160 100 ± 15% 0,10 

rukáv 1,0 - 160 160 ± 15% 0,16 

Pozn.:polorukáv šířky 2m pouze na objednávku 
 

Technické údaje      
Základ  - LDPE fólie z regranulátu 

Tolerance rozměrů  % ± 5% 
Hustota materiálu  kg/m3 910-960 hustota se mění v závislosti  
Teplená odolnost  °C -10 / +40  

UV odolnost  měsíců nestanovuje se  
Svařitelnost  - Závislá na okolních vlivech: skladovacích podmínkách atd. 

Při speciálních požadavcích nutno přidat aditiva po 
konzultaci s obchodním zástupcem lze dodat na přání 
zákazníka avšak v jiných cenových relacích. 

Skladovatelnost  při teplotách okolo 0 až 40°C, vlhkosti 50% a bez slunečního záření 
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Poznámka  Recyklát - folie vyrobená z recyklovaných obalů a folií již použitých. Jedná se 

folii, která je méně nebo více zakalená (do šeda, do hněda pod.). 
Při opakovaných zakázkách není možné zaručit stejný odstín. Recyklát není 
určen pro balení potravin!!! 
Používá se ve stavebnictví, zemědělství, dále jako překryvné folie, plachty 
apod. 

    
Aktualizace  Aktualizováno dne: 13.11.2014 Vyhotoveno dne16.01.2009 

 

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních 
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát 
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za 
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy 
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními 
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 


