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  Technický list výrobku 
Vyhotoveno: 03. 05. 2022 

 

M1 FOL OPEN FASADE 180+ 
 

 

Použití 

 pro pokládku na částečné i plné bednění a izolační materiály otevřených, částečně 
otevřených nebo zavěšených fasád  

 také pojistná hydroizolace při rekonstrukcích střech  
 

Výhody 

 UV stabilní – fólii lze pokládat na 
částečně otevřené fasády s neomezeně 
otevřenými spárami (skleněné, průhledné 
nebo provětrávané fasády) 

 větruodolné a vodotěsné dva 
samolepicí pásy na kraji fólie 

 lze pokládat na částečné i plné bednění 
nebo přímo na tepelnou izolaci 

 zajišťuje vzduchotěsnost u provětrá-
vaných zateplených fasád 

 chrání konstrukci před vnějšími vlivy 
včetně krupobití, sněhu apod. 

 plošná hmotnost 180 g/m2 

 snadná manipulace a montáž 

 

Pracovní postup  
Fólii lze pokládat horizontálně i vertikálně. Instalace se provádí vodorovně v pruzích černou stranou 
ven a vliesovou stranou směrem k izolaci. Bez ohledu na způsob pokládky, měla by se montovat 
s mírným napnutím. Montuje se na vnější stranu tepelných izolací. Fólie se připevňuje a vzájemně 
spojuje (s přesahem cca 10 cm) pomocí samolepicích pásů nebo lepicích pásek. Styčná plocha fólie  
a pevného podkladu musí být alespoň 4 cm a připevnění (lepicí pásky, lepidla neobsahující 
rozpouštědla nebo sponky) musí být ve vhodné vzdálenosti tak, aby fólie byla stabilní a spoj odolný 
působení větru. Lepení pomocí lepicích pásek je možné pouze k pevnému podkladu.  
Pro ochranu izolace nebo konstrukce je potřeba dodržet následující: 
- zvolit vhodnou vzdálenost pro přichycení k latím (např. 60 cm), aby byla zajištěna dostatečná stabilita     
  vůči větru; 
- prostupy, perforace a spoje dotěsnit vhodnými lepidly nebo páskami; 
- provádět v pravidelných intervalech kontrolu upevnění, zda nedošlo působením extrémů počasí  
   k poškození a případně provést opravu. 
 

Technické údaje  

 Plošná hmotnost 180 g/m2 

 Rozměry (šířka x délka) 1,5 m x 50 m 

 Váha balení/role 14 kg 

 Teplotní odolnost -40 °C až +150 °C 

 Odolnost vůči UV stabilní 

M1 FOL OPEN FASADE 180+ je vysocedifúzní kontaktní vodoodpudivá fasádní fólie   
s neomezenou UV odolností, vyrobená ze speciálně povrchově upravené polyesterové netkané 
textilie. 
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Parametry dle prohlášení o vlastnostech 

 Reakce na oheň třída E 

 Vodotěsnost třída W1 

 Vodotěsnost po stárnutí Třída W1 

 Pevnost v tahu podélná/příčná 400 N / 230 N 

 Tažnost podélná/příčná 30 % / 25 % 

 Odolnost proti protrhávání podélná/příčná 100 N / 120 N 

 Odolnost proti pronikání vody (Sd parametr) 0,05 m 

 Ohebnost za nízkých teplot -40 °C 

 Obsah nebezpečných látek neobsahuje 

 Použitá harmonizovaná norma EN 13859-1/-2:2014 

Další technické parametry a vlastnosti dle EN viz aktuální prohlášení o vlastnostech. Hodnoty mohou 
podléhat tolerancím. Pokud není uvedeno jinak, platí běžné odchylky materiálu platné v průmyslu. 

 
Skladování 
Role se skladují ve svislé poloze v suchých prostorách chráněných před vysokými teplotami a přímým 
slunečním svitem. 
 
Upozornění 
V případě použití fólie jako pojistná hydroizolace při rekonstrukcích střech měla by být překryta 
v průběhu 12 týdnů.  
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