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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – FBZ  

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Karta może być udostępniana tylko w takiej formie w jakiej została dostarczona. Żaden fragment (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, obrazy, zdjęcia, oraz wszelkie inne dane) 
prezentowane w tym dokumencie nie mogą być w żaden sposób modyfikowane lub rozpowszechniane w częściowej formie bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, 
logotypy i inne dane są chronione prawem i należą do ich właściciela. Data sporządzenia: 2016-08-23 Data aktualizacji: 2020-07-02 
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Sekcja 1. OPIS PRODUKTU 

 

CERTYFIKOWANA FOLIA PAROIZOLACYJNA – FBZ 
 

 
 

Folia paroizolacyjna FBZ wykonana jest z polietylenu niskiej gęstości.  

Służy do wykonywania warstwy paroizolacyjnej w konstrukcjach dachów płaskich. 

Folia może być stosowana we wszystkich obiektach budownictwa ogólnego. 

Wykonanie prac z zastosowaniem folii paroizolacyjnej powinno odbywać się według 

projektu technicznego. Folię paroizolacyjną układa się jednowarstwowo  

od wewnątrz konstrukcji dachu poziomo lub pionowo względem krokwi.  

Folię należy rozkładać z lekkim naprężeniem. Paroizolację łączyć na zakład przy 

pomocy taśmy klejącej, zaś połączenie z krokwią najlepiej wykonać przy użyciu 

taśmy dwustronnie klejonej. Wszelkie łączenia pasów folii paroizolacyjnej należy 

wykonać z największą starannością stosując min. 10 cm zakład, aby nie dopuścić  

do rozszczelnienia paroizolacji. 

 

Folia paroizolacyjna jest zgodna z normą: PN-EN 13984:2013 

Sekcja 2. DANE TECHNICZNE 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Parametr Jednostka Wartość 

Grubość [mm] 0,20 (±30%) 

Wymiary S x L [m] x [mb] 2 x 50 

Wysokość rolki H [m] 1,05 

Wodoszczelność przy 2kPa [-] spełnia 

Współczynnik dyfuzji [Sd] 50m (±30%) 

Wytrzymałość na rozdzieranie – wzdłuż [N] ≥ 35 

Wytrzymałość na rozdzieranie – w poprzek [N] ≥ 35 

Odporność na ogień klasa F 

Odporność na temperaturę [°C] -15 ÷ +80 

Norma [-] PN-EN 13984:2013 

DWU [-] CN-02030-1-15 
 

Sekcja 3. UWAGI 
  

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność 
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze.      

W przypadku nie zastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o.o. nie ponosi 
odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia 

 

  


