
A szegálló poliészter tetőfólia

A WÜTOP Thermo ND Plus egy speci-
ális bevonattal rendelkező, nagymér-
tékben páraáteresztő, poliészter alapú 
alátétmembrán és tetőfólia. Közvetlenül 
az átszellőztetett és nem átszellőztetett 
magastető hőszigetelésére vagy zsalu-
zatára fektethető.

Ellenáll a lyukasztásnak az ETA-
17/0206 szerint
Nyomásálló felületeken a szegek okozta 
lyukak körül eltömíti magát (a Fraun-
hofer Épületfizikai Intézetben végzett 
tesztek szerint).

Technológia
Poliészterfilc speciális bevonattal

Biztonság
A poliészter rendkívül időjárásálló 
anyag, kiválóan ellenáll az UV-sugár-
zásnak, emellett maximum 120 °C-ig 
hőálló. A speciális bevonat csúszás-
mentes, és biztonságosan ragasztható.

Időt és pénzt takarít meg
A szegelt lyuk körül történő önszigetelés 
rengeteg időt és pénzt takarít meg. Egy-
szerű és gyors felhasználás az integrált 
ragasztószalagoknak köszönhetően.

Speciális változat palához
A Tetőfedők Német Központi Szövet-
sége szerint alkalmas előzetes tetőfe-
désre palatetőkhöz.

Kapcsolódó termékek Cikkszám
Párafékező fólia WÜTOP® DB 2 0681 000 004
WÜTOP® DS 100 párazáró fólia 0681 000 006
Változó Sd értékű párafékező fólia WÜTOP® Thermo Vario SD 0681 000 147
Tömítő ragasztószalag EURASOL® Thermo HT 0992 720 060
Változó Sd értékű párafékező fólia WÜTOP® Thermo Vario SD 0681 000 147
Tömítő ragasztószalag EURASOL® Thermo HT 0992 720 060

Megjegyzés
Tekintse meg a termék szerelési útmuta-
tóját.

Teljesítés igazolása
Európai Műszaki Értékelés ETA-17/0206

UDB-A/USB-A
Megfelel a Tetőfedők Német Központi Szövetsége által kiadott termék adat-
lapban az UDB-A/USB-A osztály számára támasztott követelményeknek

Ellenálló lyukasztással szemben az ETA-17/0206 szerint
A Berlini Műszaki Egyetem vizsgálati tanúsítványa, valamint a Fraunhofer Épü-
letfizikai Intézet P-06-186-2015 és a P-06-187-2015 vizsgálati jelentései szerint 
(mindegyik a DIN EN 13111; 2001-08 alapján végezve), a termék lyukasztással 
szemben ellenálló (szegezésnek ellenálló) besorolást kapott, valamint a vizsgá-
lati jelentésekben definiáltaknak megfelelően csapóesőnek ellenáll. Megjegyzés: 
A P-6-186-2015 (szegtömítő szalag nélkül) és a P-6-187/2015 (szegtömítő 
szalaggal) vizsgálati jelentésben mindkét rendszer tesztelésre került. A Wütop 
Thermo ND Plus kellő ellenállást mutatott a szegeléssel történő lyukasztással 
szemben. Az alábbi építéshez kapcsolódó feltételeknek kell eleget tenni:
• Ellenlécek felszerelése (30/50) min. 3,1 x 90 szegekkel (sima) vagy 2,8 x 80 

(hornyolt)
• Száraz ellenlécek felszerelése (S10, <20M%)
• Ne legyen tűzőkapocs a szalag felületén; másik megoldásként a tűzési pontok 

a megfelelő ragasztószalaggal utólag szigetelhetők

ALÁTÉT ÉS TETŐFÓLIA WÜTOP® THERMO ND 
PLUS

Cikkszám 0681 001 037
Cs.e./db. 75
Kivitel Öntapadó szalaggal
Felületsúly m2-enként 230 g
Tekercshossz 50 m
Tekercsszélesség 1,5 m
Felület 75 m2

Görgők száma raklaponként 20 darab
Anyag Poliészter filc
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