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Guttafol DO  200 S       
Systém difuznì otevøených fólií
•  3-vrstvá kontaktní støešní fólie pro vytvoøení doplòkové hydroizolaèní vrstvy šikmé støechy
•  spolehlivá ochrana podstøeší pøed pronikáním vìtru, hnaného deštì a snìhu spárami skládané krytiny  
•  vysoká mechanická odolnost umožnuje aplikaci pøímo na tepelnou izolaci nebo bednìní
•  vysoká prostupnost pro vodní páru (hodnota Sd 0,04)
•  lze použít již od sklonu 17° (v závislosti na bezpeèném sklonu krytiny), pro tøídu tìsnosti DHV 6,5,4,3.
•  aplikace i do konstrukcí provìtrávaných fasád bez otevøených spár 

Montážní pokyny
Pøi pokládce Guttafol DO 200 S (dále jen fólie) je tøeba respektovat platné stavební normy a pøedpisy. Fólie se pokládá 
ve vodorovných pruzích pøímo na krokve nebo èisté a suché bednìní, popø. desky nadkrokevního systému a to 
postupnì  od okapu k høebeni potištìnou stranou smìrem k exteriéru. Folii je potøeba položit tak, aby na ní nevznikaly 
žádné nerovnosti, pøeklady, prùhyby nebo øasení, které by zamezovaly odvodu vody smìrem k okapu nebo naopak 
pøivádìly vodu ve smìru ke kontralatím (napø. nadzdvihnutou tepelnou izolací mezi krokvemi). Horizontální pøesah se 
provádí v šíøi 12 cm a to vždy tak, aby vrchní pás pøekryl pás spodní. Pro snadnìjší aplikaci je tento pøesah na fólii 
naznaèen pøerušovanou èárou. U složitìjších detailù, jako je napø. høeben, úžlabí, nároží atd. doporuèujeme pøesah 
30 cm. Pracovnì lze fólii k podkladu pøipevnit napø. sponkami nebo høebíky s plochou hlavou, ale pouze v místech 
budoucího pøesahu výše položeným pásem fólie nebo na krokvích v místì, kde budou pøekryty kontralatí. Spojení 
pøesahù mezi sebou pøi sklonu menším než 22° (nebo v pøípadì požadavku na vyšší tìsnost fólie) je tøeba provést 
páskou Guttaband Reparband nebo Guttaband DO Profi. K podkladu se fólie pøipevòuje pomocí kontralatí tak, aby byl 
zabezpeèen odtok vody po fólii a odvìtrání pøípadné vlhkosti z konstrukce. Minimální výška kontralatì je 40 mm. Na 
okapové hranì se folie pøipevòuje pomocí pásky Gutta Reparband k okapnici. Vertikální spoj fólie je možné provádìt 
pouze pod kontralatí a s minimálním pøesahem 20 cm, v místì spoje pod kontralatí je nutné provést slepení páskou 
Gutta Reparband. Pro lokální opravy fólie, prostupy a napojení na navazující konstrukce je urèena páska Guttaband 
DO Profi.  Úžlabní kontralatì a od sklonu 22°  a níže všechny kontralatì je tøeba vždy utìsnit páskou Guttaband 
pìnová páska pod kontralatì. Pøi montáži je potøeba zamezit styku fólie s ropnými látkami, rozpouštìdly a chemickou 
impregnací na ochranu døeva. Fólie nesmí být vystavena pøímému sluneènímu záøení déle než 3 mìsíce. Fólii doporuèu-
jeme zakrýt krytinou co nejdøíve po montáži, což výraznì pøispìje k její trvanlivosti a spolehlivosti.

  

 

tažnost po um                                                       %                  70/110           -30/-40       +30/+40ělém stárnutí podélná / příčná  
ohebnost za nízkých teplot                                                     °C                  -30                                                                                                              

Vlastnosti *                                                                 jednotka        hodnota           tolerance

* vlastnosti dle EN 13859-1 (2010)

tažnost podélná / příčná                                                                %                 100/150          -40/-50       +40/+50  
odolnost proti protrhávání podélná /                                                 N                230/230          -60/-60       +60/+60příčná  
pevnost v tahu podélná / příčná po umělém stárnutí       N/50 mm             230/120          -50/-40      +50/+40
pevnost v tahu podélná /                                      N/50 mm      300/160          -60/-50      +60/+50příčná
ekvivalentní difuzní tloušťka Sd                                            m                  0,04                      -0,02             +0,02
reakce na ohe                                                                                  třída                      Eň
odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí                     třída                          W1
odolnost proti pronikání vody                                            t                     W1řída

         akléd                                                                                                 m                      50  
plošná hmotnost                                                                            g / m2            200                 -20            +20

ší         řka                                                                                                     m                  1,5                  -0,5%        +1,5%                     

Technický list


