
 

TECHNICKÝ LIST   
 
Produkt: 

FIBRANskin SEAL 
  

Typ materiálu: HD-PE 
 
Použití: 

 
Hydroizolační pásy a fólie – část 2:  
Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace na stěny. ČSN EN 13859-2 
 
Difúzně otevřená hydroizolace pro ploché střechy ve skladbách s následným přitížením. 
 

VLASTNOSTI METODA JEDNOTKY NOMINÁLNÍ 
HODNOTA 

MINIMÁLNÍ MAXIMÁLNÍ 

FUNKČNOST: PROPUSTNOST PRO VODNÍ PÁRU, VODOTĚSNOST, ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, REAKCE NA OHEŇ 

Propustnost vodní páry EN ISO 12572 m 0,01 0,003 0,025 

Teplotní odolnost - °C - -40 +100 

Ohebnost za nízkých teplot EN 1109 °C - - -40 

Odolnost proti UV záření - Měsíce - - 4 

Tloušťka produktu / tloušťka funkční vrstvy - µm 175 / 175 - - 

Odolnost proti pronikání vody EN 1928 (A) Třída W1 - - 

Výška vodního sloupce EN 20811 m 1,5 - - 

Reakce na oheň EN ISO 11925-2 Třída E (*) - - 

FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI 

Plošná hmotnost EN 1849-2 g/m² 60 55 65 

Pevnost v tahu v podélném směru EN 12311-1 N/50mm 310 260 360 

Tažnost v podélném směru EN 12311-1 % 17 12 22 

Pevnost v tahu v příčném směru EN 12311-1 N/50mm 310 260 360 

Tažnost v příčném směru EN 12311-1 % 20 14 26 

Odolnost proti protrhávání v podélném směru EN 12310-1 N 55 35 75 

Odolnost proti protrhávání v příčném směru EN 12310-1 N 50 30 70 

VLASTNOSTI PO UMĚLÉM STÁRNUTÍ 

Chování za umělého stárnutí: EN 1297 & EN 1296 Zbytková hodnota    

    Odolnost proti pronikání vody EN 1928 (A) Třída  W1 - - 

    Pevnost v tahu v podélném směru EN 12311-1 % 80 - - 

    Tažnost v podélném směru EN 12311-1 % 70 - - 

    Pevnost v tahu v příčném směru EN 12311-1 % 80 - - 

    Tažnost v příčném směru EN 12311-1 % 70 - - 

DALŠÍ VLASTNOSTI 

Délka EN 1848-2 mm 50.000 - - 

Délka (vyjádřena v m) EN 1848-2 odchylka v % 0 0 - 

Šířka EN 1848-2 mm 1.500 - - 

Šířka (vyjádřena v mm) EN 1848-2 odchylka v % 0 -0,5 +1,5 

Přímost EN 1848-2 mm/10m - - 30 

Rozměrová stálost EN 1107-2 % - - 1 

Odolnost proti pronikání vzduchu EN 12114 m³/(m² h 50Pa) - - 2 

Větrotěsnost - - ano - - 
 

(*): Testováno na izolacích z minerální vlny a dřevě 

Datum účinnosti od: 20/06/2017 

 

První CE: 23/11/2005 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 FIBRAN S.A. 56010, Thessaloniki, Řecko. Všechna práva vyhrazena. FIBRANskin je registrovaná ochranná známka. 

Některé zkušební metody jsou upraveny podle normy EN 13859-2:2014 a/nebo podle certifikovaného systému jakosti FIBRAN ISO 9001:2008 (podrobnosti vám sdělí regionální zástupce FIBRAN). Všechny hodnoty jsou založeny na stejném průměru 
jedné role materiálu. Tyto informace odpovídají našim současným znalostem na toto téma. Je nabízen v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky 
pro uvádění stavebních výrobků na trh a zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Není určen k tomu, aby nahradil jakékoli testování, které budete muset provést, abyste sami určili vhodnost našich produktů pro jakoukoli jinou aplikaci, než je aplikace, 
jak je uvedeno v tomto dokumentu. Tyto informace mohou být přezkoumány, jakmile budou k dispozici nové znalosti a zkušenosti. Vzhledem k tomu, že nemůžeme předvídat všechny odchylky ve skutečných podmínkách koncového použití, 
společnost FIBRAN neposkytuje žádné záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli použitím těchto informací pro jiné aplikace, než je aplikace, jak je uvedeno v tomto dokumentu. Nic v této publikaci nelze považovat za licenci 
k provozování nebo doporučení porušovat jakékoli patentové právo. Informace o bezpečnosti výrobků jsou k dispozici na vyžádání. Tento datový list je tištěný dokument a je platný bez podpisu. 

 


