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Popis Multifunkční vyplétaná rohož  

Barva černá 

Plošná hmotnost 250 g/m2 

Vlastnosti Trojrozměrná multifunkční rohož s textilní vrstvou ve formě výpletu, 
skládající se z prostorově pletených polypropylenových vláken. 
Funguje jako separační a drenážní vrstva. Zajišťuje cirkulaci vzduchu, 
schopnost odvádět vodu a vlhkost z kovové střešní krytiny nebo 
fasády.    

Použití  pod větrané střechy, střechy zateplené, nezateplené  
a bedněné 

 pod kovové falcované a klik krytiny  

 kovové větrané a nevětrané fasády 

Výhody  snadná a rychlá montáž 

 potlačuje zvuky způsobené povětrnostními podmínkami  

 chrání i v průběhu pokládky 
 

Deklarované užitné vlastnosti 

Základní vlastnosti Jednotka Hodnota Odchylka Harmonizovaná technická 
norma 

Reakce na oheň třída F (třída E na 
objednávku 

- EN 13501 

Pevnost v tahu 
podélná/příčná 

[kN/m] >1,0/ 
>0,35 

- EN ISO 10319 

Tažnost podélná/příčná [%] 80/ 
60 

±25 %/ 
±20 % 

EN ISO 10319 

Plošná hmotnost [g/m2] 250 ±30 % EN ISO 9864 

Tloušťka při 2 kPa [mm] 7,5 ±1 EN ISO 9863-1 

Stabilizace proti UV standardní - sazemi - 

Odolnost vůči UV >60 % po 430 hodinách EN 12224 

Jiné technické údaje  

Vlastnost Jednotka Hodnota 

Délka [m] 30 

Šířka [m] 1,4 

Počet rolí na paletě            -                                  8 

Způsob zabalení             -                                     bezbarvá fólie 

Rozměr palety [mm]                                        1200 x 800  

Kód EAN             -                    5901535407065 

Oznámený subjekt             -            Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
 

Použití a skladování 

Podmínky použití  
a skladování 

Role by měly být skladované v zastřešených, suchých prostorách, 
chráněné před možným požárem. Skladovatelnost je jeden rok pro 
role v původním balení (každá role v samostatné fólii) na paletě 
stažené strečovou fólií tak, aby výrobek byl chráněn před možným 
poškozením nebo znečištěním během přepravy nebo skladování.  
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Na výrobek se vztahuje záruka pouze při přesném dodržení návodů. 
Výrobce má právo odmítnout stížnost při nedodržení pokynů pro 
montáž. Bez etikety výrobku nelze podat oprávněnou reklamaci. 
Všechna technická doporučení uvedená v pokynech pro montáž 
vycházejí z know-how výrobce a nejmodernějších poznatků.  Tato 
informace není právně závazná.  

 
 
 
 
 
 
 
Obrázek výrobku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené informace a doporučení jsou poskytnuté v dobré víře na základě našich nejlepších 
znalostí, výzkumu a zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo 
chybného používání našich výrobků. Každý uživatel tohoto výrobku musí pomoci všech možných 
prostředků zjistit, včetně vstupní kontroly výrobku a vhodnosti podmínek, použitelnost dodaného 
materiálu pro určený účel použití.  
Informace o výrobku naleznete na webové stránce www.corotop.com.pl 

 

 

 

 

 


