
DLHODOBÁ OCHRANA PRE OTVORENÝ A PREVETRÁVANÝ FASÁDNY PLÁŠŤ

DuPontTM Tyvek® UV Facade

Metódy skúšania sú upravené podľa EN 13859 -1,2 a/alebo podľa podľa certifi kovaného systému  riadenia akosti DuPont DIN EN ISO 9001 
(2000) (pre podrobnosti kontaktujte svojho regionálneho zástupcu DuPont). Tieto informácie zodpovedajú našim aktuálnym znalostiam témy. 
Sú ponúkané v súlade so smernicami Europskej Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o zblížení práva a predpisov a administrativnych ustano-
veniach členských štátov o stavebných výrobkoch („Europská smernica o stavebných výrobkoch“ (CPD)). Nemá nahrádzať skúšky, ktoré sami 
potrebujete k určeniu vhodnosti našich produktov pre akékoľvek použitie, iné ako je tu uvedené. Tieto informácie môžu byť predmetom revízie 
podľa toho, ako budú k dispozícií nové znalosti a skúsenosti. Pretože nemôžeme predpokladať všetky varianty skutočných podmienok konečného 
použitia, DuPont neposkytuje záruky a nepreberá zodpovednosť v spojení s akýmkoľvek využitím týchto informácií, ktoré sa líšia od uvedených 
v tomto dokumente. Nič v tejto publikácií sa nepovažuje za oprávnené k prevádzke alebo za doporučenie porušiť akékoľvek patentové práva. 
Bezpečnostné informácie o produkte sú k dispozícií na požiadanie. Tento dátový list je tlačený dokument a platí bez podpisu.

Technické vlastnosti   

EN 13859-2 (Pásy a fólie podkladné a pre poistné hydroizolácie pre steny)* Steny s otvorenými spojmi.
EN 13859-1 (Pásy a fólie podkladné a pre poistné hydroizoláce pre skladané krytiny).

Rozmery
1,5 x 50 m / 15 kg
3,0 x 50 m / 30 kg

Priamosť < 30 mm

Plošná hmotnosť 195 (±15) g/m2

Typ nosnej vrstvy HD-PE & PP

Reakcia na oheň E

Odolnosť proti prenikaniu vody W1

Maximálna pevnosť v ťahu MD (v pozdĺžnom smere) 410 (±70) N/50mm

Maximálna pevnosť v ťahu XD (v priečnom smere) 330 (±70) N/50mm

Ťažnosť MD 14 (±5) %

Ťažnosť XD 19 (±6) %

Odolnosť proti pretrhávaniu MD 300 (±100) N

Odolnosť proti pretrhávaniu XD 300 (±100) N

Ekvivalentná difúzna hrúbka (Sd) 0,035 (±0,02) m

Odolnosť proti prieniku vzduchu < 0,1 m³/m² h 50Pa

Rozmerová stálosť < 1%

Ohybnosť pri nízkych teplotách -40°C

Zmeny vlastností po umelom stárnutí

Pevnosť v ťahu MD -10%

Pevnosť v ťahu XD -10%

Predĺženie MD -20%

Predĺženie XD -20%

Odolnosť proti prenikaniu vody W1

Doplňujúce vlastnosti:

Odolnosť proti teplotám -40 °C / +100 °C

Max. šírka špáry (zvisle a vodorovne) 3 cm

Min. šírka fasádnych prvkov > 2× šírka špáry

Plná expozícia UV žiarenia (pre steny s otvorenými spojmi 
pred inštaláciou fasádnych prvkov) 4 mesiace

Výška vodného stĺpca 2 m

Odolnosť proti pôsobeniu vetra 2 m

*  podľa EN13859-2: pre steny s otvorenými spojmi umelé stárnutie UV žiarením po dobu 5000 hodín  
(štandardná aplikácia na stenu/strechu je 336 hodín).
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Výkon zaručujúci bezpečie

Doporučujeme inštaláciu fasádných prvkov 
nad materiálom Tyvek® UV Facade, čo možno 
najskôr, nie však neskôr ako 4 mesiace 
po inštalácií konečného plášťa.

www.construction.tyvek.com



Dlhodobá ochrana
Otvorené fasády ponúkajú nové konštrukčné a designové možnosti, avšak 
tepelná izolácia a konštrukcia stále vyžaduje účinnú, dlhodobú ochranu pred 
škodlivými poveternostnými vplyvmi, ktorým sú trvale vystavené. Hlavne 
UV žiarenie môže znemožniť dlhodobé zachovanie dobrých vlastností vyso-
kodifúzných vetrotesných membrán.

To je dôvod, prečo DuPont vyvinul Tyvek® UV Facade, pokrokovú ochrannú 
membránu, určenú k ochrane konštrukčných prvkov otvorených fasád.

Tyvek® UV Facade zabezpečuje optimálnu ochranu tepelnej izolácie a štruk-
túry v otvorených a prevetrávaných konštrukciách plášta pred slnečným žia-
rením, vetrom, dažďom, snehom a vlhkosťou až 50 rokov.

Unikátny produkt Tyvek® UV Facade je jediná známa vysokodifúzna vetrotesná 
membrána splňujúca harmonizovanú európsku CE certifi káciu pre aplikáciu 
v otvorených fasádnych systémoch (certifi kované podľa EN 13859-1).

K získaniu tohto certifi kátu musí byť membrána vystavená 5000 hodín ex-
trémnemu UV žiareniu a 3 mesiace teplote 70 °C.

Jedinečné vlastnosti:
•                Overená dlhodobá odolnosť proti UV žiareniu (jediná membrána 

s obecne dostupným označením CE pre použitie ako otvorený plášť)

•  Ekvivalentná difúzna hrúbka (Sd) 0,03 m

• Pre špáry až do 40 mm

• Záruka na výrobok 10 rokov pre špáry až 30 mm

• Odhadovaná životnosť 50 rokov pre špáry až 20 mm

• Odolná proti pôsobeniu vetra, vodotesná, avšak vysokodifúzna

•  Vhodná pre otvorené alebo prevetrávané plášte z dreva, kovu, 
kameňa alebo iných materiálov

• Je mimoriadne ľahká, pružná a ľahko sa inštaluje

•  Možnosť ponechať membránu nezakrytú až 4 mesiace, za súčasného 
zachovania plnej záruky vlastností
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Dlhodobá ochrana s materiálom DuPont™ Tyvek® UV Facade

Tyvek® je dlhodobo preverené riešenie
•  Výnimočné vlastnosti regulácie vlhkosti.

• Vysoká priepustnosť vodnej pary (Sd 0,03m).

• Jednoducho sa inštaluje, vysoká mechanická odolnosť.

•  Výborná trvanlivosť, podmienená prísnou skúškou prevádzkových vlast-
ností.

• Dlhodobo sú zaručené dobré úžitkové vlastnosti.
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Jedinečnosť materiálu Tyvek® 

Vyrobený z mimoriadne pevného, pružného a ľahkého  
netkaného polyolefi nu (vyrábaného postupom fl ash-
spinning – názov pochádza zo slov fl ash – blesknutie, 
vyšlahnutie a spinning – zvlákňovanie), rada membrán   
DuPont™ Tyvek® ponúka špičkovú ochranu v priebehu 
výstavby a počas životnosti budovy.

Kombinácia najlepšieho výkonu vo svojej triede a 
najvyššej úrovne ochrany proti škodlivým vplyvom UV 
žiarenia u Tyvek® UV Facade je ďalším príkladom 
pokračujúceho záväzku fi rmy DuPont k rozvoju 
stavebných produktov budúcej generácie, ktorá spĺňa 
prevádzkové úlohy moderných konštrukcií súčasnosti.

Príklad:
Tyvek® UV Facade 
v otvorenej fasáde drevostavby


