
APLIKÁCIA VO VEĽMI 
NÍZKYCH TEPLOTÁCH

ODOLNOSŤ VOČI
STARNUTIU

ODOLNOSŤ VOČI
CHEMICKÝM LÁTKAM

ODOLNOSŤ VOČI
MECHANICKÉMU
POŠKODENIU

OKAMŽITÁ LEPIVOSŤ

-  predĺženie v priečnom aj pozdĺžnom 
   smere minimálne 250%

-  schopnosť prenosu  dilatačných  pohybov

- v ysoká flexibilita a tvarovateľnosť fólií 
   v neštandardných detailoch

- v ýborná odolnosť proti poveternostným 
   vplyvom, starnutiu a UV žiareniu

-  vysoká odolnosť proti mechanickému 
   poškodeniu

Vďaka svojim unikátnym vlastnostiam  je určená na vytvorenie hydroizolácie na 
exteriérovej strane pripojovacej škáry medzi otvorovou výplňou (vchodové dvere,
okno,  balkón, portál) a priľahlou obvodovou konštrukciou budovy. 

Už aj v samolepiacej verzii – ME 220 VV

Vodotesná EPDM fólia ME220 pre exteriérVodotesná EPDM fólia ME220 pre exteriér

čítajte 
a 

zabránite tomuto

čítajte 
a 

zabránite tomuto

VÁŠ KĽÚČOVÝ PARTNER

1. Prah dverí sa nachádza v blízkom kontakte s miestami,
   kde sa môže nachádzať zvýšená vlhkosť a v prípade vý-
   datného dažďa a sneženia aj stojatá voda. 
   Preto je potrebné napojiť tesnenie pripojovacej škáry v 
   spodnej časti dverí na existujúcu hydroizoláciu terasy, 
   balkóna, vstupnej podesty a i., aby nedošlo k zatečeniu 
   a následne poškodeniu tepelnej izolácie v tomto mieste.
    O dporúčame urobiť to pomocou EPDM fólie, ktorá vytvára  

     hydroizolačnú membránu a má vlastnosti neoprénu. 

2. Pri osádzaní väčších sústav okien (presklené steny,
    pásové okná) je treba mať na pamäti, že čím je okenná 
    zostava väčšia, tým je väčšia aj jej tepelná rozťažnosť.  
    Dilatačné pohyby sú oveľa väčšie ako pri samostatne 
    osadenom jednom okne. 
    Okrem rozmeru má na dilatáciu vplyv aj materiál rámu
    (plast, drevo, kov) a jeho farba (tmavá, svetlá). 

    
Pri neaplikovaní  EPDM fólie môže dôjsť k prieniku vody 
do stien a tým vzniku pliesni.
 
Keďže  fólie  na  báze  EPDM  materiálu  majú  schopnosť 
pohlcovať a  prenášať  dilatačné pohyby okenných sústav, 
nachádzajú  si  svoje  uplatnenie práve tu. Bežné tesniace 
pásky na báze rôznych sendvičových difúznych membrán
s netkanými textíliami by sa pri použití na veľkorozmerných 
okenných  zostavách  a  transparentných  fasádach mohli 
roztrhnúť alebo odlepiť.
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