
 
                
 
 
 
  
 
 
 
 

     

Описание на проукта 
               • Многослона въздухонепроницаема и   
                влагозащитна мембрана, контролираща  
                преноса на водни пари 

• Съставена от функционален полиамид-PA 
филм и PP нетъкан текстил 
• Изключителна устойчивост на стареене 
Цвят 
• Бял с принт 
Приложение 
• Да се прилага на закрито. Служи като бариера и контрол 
срещу вятър и водни пари и защитава конструкцията 
съгласно DIN 4108 
• Изпълнява изискванията на EnEV като пароизолация с 
варираща Sd стойност. Основно се изпозва за влагозащита 
на топлоизолацията от минерална вата. 
• Знакът CE съгласно DIN EN 13984 осигурява необходимата 
сигурност за приложението в конструкции за изграждане в 
съответствие с всички активни изисквания на EnEV и 
строителните стандарти (гарантират отлична пароизолация, 
като предпазват от проникване и натрупване на водни 
пари)  
Допълнителни указания за приложението 
• Нанасяйте при температури от +5 ° C до +40 ° C 
• Сигурно изсушаване на конструкцията непосредствено 
след монтажа, което предотвратява навлизането на водни 
пари и попиване на влагата, която би била предпоставка за  
растежа на плесени, мухал и увреждане на конструкцията 
• Подтиска обратната дифузия, когато потокът се обърща 
навътре (например при силна слънчева радиация) 
• Съхранявайте в сухи помещения от +5 ° C до +25 ° C, 
защитени от UV лъчение  
• За залепване на всички застъпвания/приприпокривания, 
пролуки, отвори и местата където се перфорира със стакер, 
препоръчваме лепенка Gerband 586, също и Corotop Mix – 
двустранно лепяща за подлепване на мембраната по 
дървената конструкция - като алтернатива или 
едностранната Лепенка Corotop FIX.  

 
Техническа информация 
Тегло/Грамаж (DIN EN 1849-2) 85г/м² (± 5 г/м²) 
Максимална якост на опън (DIN EN 13859-1) 

- надлъжно 150 N / 50 мм 
- напречно 125 N / 50 мм 

Коефициент на удължение при максимална 
Якост на опън (DIN EN 13859-1) 

- надлъжно ≥200 % 
- напречно ≥225 % 

Устойчивост на разкъсване при опън (DIN EN 13859-1) 
- надлъжно ≥25 N 
- напречно ≥25 N 

Температурен диапазон -40 °C до +80 °C 
Дифузен въздушния слой 0.25 ≤ sd ≤ 5.0; 
влагоотклонение**  
Дебелина  (sd-value)  ≤1 м конд. C, 3  до 5 м  конд. A 

(DIN EN 12572 / DIN EN 1931) 
Статична дебелина на въздушен слой 2.02 м*** 
Реакция на огън клас E, 
(DIN EN 13501-1) съответства на B2 съгласно DIN 4102 
Водоустойчивост покрива 
CE сертификат покрива 
*Тествана е при стандартни климатични условия в Германия; 
не в планински райони 

** Променливата sd стойност на Gerband sd vario може да се 
използват за структурно-физически изчисления, само ако те се 
извършват с инструмент за динамично изчисление (например 
WUFI® на Fraunhofer Institute for Building Physics IBP)***  

***За изчисления съгласно DIN 4108-3 (метод на Glaser), 
използвайте само статичната sd стойност. 
Опаковка  
Дължина на ролката -  40  м  
Ширина на ролката -1.500  
Брой ролки в кашон - 1 
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