
ROOFROOF

Totul despre 
etanșeitatea la aer 
și protecția împo-
triva umidității
Informații despre produs

FOLIE IZOLAȚIE PRECIT 
15 mp și 75 mp
 
> pentru acoperișuri înclinate ventilate și neventilate, cu învelitoare rigidă.

CARACTERISTICI PRODUS
• Protejează construcția acoperișului împotriva umidității din exterior
• Formează un nivel portant de apă sub învelitoarea acoperișului
•  Permeabilitate mare la difuzie la montarea directă pe izolarea termică și pe cofraj din lemn
• Rezistentă la ploaie, robustă și rezistentă la abraziune
• Rezistentă la îndoire și foarte ușoară

APLICARE
Folia de izolație Precit poate fi utilizată pentru acoperișuri înclinate ventilate și neventilate, cu acoperișuri rigide. Fie aplicată direct pe izolarea 
termică, plăcile din fibră de lemn și cofraje din lemn, fie întinsă peste secțiunile căpriorilor. 

MONTARE
•  Folia de izolație se va monta cu partea imprimată orientată spre montator.
• Începând de la streașină, folia se va așeza paralel cu aceasta.
•  Foliile adiacente se vor alinia una față de cealaltă și se vor suprapune pe linia punctată.
•  Folia inferioară trebuie să fie capsată în zona de suprapunere.
•   Desprindeți cele două fâșii de acoperire ale benzilor autoadezive în același timp, dacă este posibil, apoi așezați benzile autoadezive una peste 

cealaltă și apăsați ferm.
•  Imediat după montare, foliile se vor asigura mecanic cu ajutorul unor șipci transversale.
•  Folosiți o etanșare adecvată a cuielor (de exemplu, BANDĂ DE ETANȘARE PRECIT PENTRU CUIE) la fixarea șipcilor transversale.

INDICAȚII IMPORTANTE DE MONTARE
• Folia de izolație trebuie acoperită rapid după montare, deoarece este stabilă la razele UV timp de maximum 3 luni.
•  Folia nu este un acoperiș de urgență și nu preia funcția unei învelitori de acoperiș.
•  Ca acoperire temporară, acoperișul trebuie să fie acoperit după maximum 3 săptămâni.
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Bandă de etanșare  
PRECIT pentru cuie
 
> pentru etanșarea găurilor de cuie, a găurilor de șuruburi și a locurilor de perforare cu capse.. 

CARACTERISTICI PRODUS 
•  Este formată din spumă moale de polietilenă cu o suprafață netedă
•  Stabilitate mare la îmbătrânire
•  Aderă atât la membrană și la folia de izolație, cât și pe polipropilen Vlies, pe foliile acoperite și pe lemn
•  Componentă de sistem pentru crearea unei acoperiri temporare în vederea protecției și izolației cu folii corespunzătoare

APLICARE
Banda de etanșare PRECIT® pentru cuie este o spumă PE moale, adezivă unilateral, specială pentru etanșarea găurilor de cuie, a găurilor de 
șuruburi, precum și a locurilor de perforare cu capse de sub șipcile transversale. Banda se lipește pe folia de izolație, apoi se montează șipcile 
transversale. 
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Bandă adezivă  
PRECIT exterior
 
>  Pentru lipirea foliilor de izolație, membranelor și foliilor de cofraj permeabile la difuzie.

CARACTERISTICI PRODUS 
• Lipire rezistentă la vânt în zona exterioară a acoperișului
•  Putere mare de lipire 
•  Bandă de reparație pentru deteriorări sau fisuri ale foliilor de izolație, membranelor și foliilor de cofraj permeabile la difuzie 
•  Este posibilă lipirea începând de la -10°C
•  Rezistența la razele UV de până la 3 luni facilitează prelucrarea membranei sau foliei de izolație
•  Stabilitate la îmbătrânire

APLICARE
Banda adezivă PRECIT® exterior este utilizată pentru lipirea foliilor de izolație, membranelor și cofrajelor permeabile la difuzie în zona suprapu-
nerilor, a perforărilor sau, de exemplu, la ferestre de mansardă și alte elemente ale acoperișului.
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Adeziv pentru etanșare PRECIT 310 ml 
 
>  formează o legătură permanent elastică și ermetică între bariera de vapori și suprafețele minerale.

CARACTERISTICI PRODUS 
• Se utilizează pentru beton, metal, zidărie, lemn, tencuială              
• Format din acrilat de dispersie
• Timp de întărire: cca. 2mm/24h la 23°C și umiditate aer rel. 50%

APLICARE
În cazul în care există incertitudini cu privire la aderența suprafeței, efectuați o lipire de probă, și dacă este necesar, utilizați șipca de presiune 
opțională. Aplicarea adezivului de etanșare formând un șnur de diametrul 6-8 mm, cu o bună aderență la suprafață. Apăsați folia barieră vapori pe șnur 
între două degete, astfel încât grosimea adezivului de etanșare din centrul șnurului să fie > 4 mm după presare și de 1-2 mm la margini.
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CARACTERISTICI PRODUS 
•  Este formată din polietilenă   •  Grosime 0,13 mm  
• Greutate: 110g/mp  •  Valoare barieră vapori sd conform DIN EN 1931: sd > 100m

APLICARE
Bariera de vapori protejează materialul izolant din acoperiș împotriva umidității din interior . Aceasta împiedică pătrunderea vaporilor de apă din 
spațiile interioare în construcție. Se montează pe acoperiș pe partea interioară și trebuie lipită pe suport curat și cu atenție.
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Folie barieră de vapori PRECIT 
variabilă la umiditate 30 mp 
 
>  Folie barieră vapori robustă, întărită cu material nețesut Vlies, valoare Sd variabilă.  

Protecția perfectă contra pagubelor provocate de umezeală în acoperiș și pereți.

CARACTERISTICI PRODUS 
• Formată din polipropilen (PP), Vlies •  Grosime 0,2 mm
• Greutate: 90g/mp   •  Valoare barieră vapori sd conform DIN 52615: 0,2 - 50m

APLICARE
Montarea se poate face longitudinal și transversal, cu suprafața plastifiată spre partea caldă. 
Marcarea imprimată permite o debitare precisă.
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Folie barieră de vapori  
PRECIT PE 20/50/100 mp
 
>  ca barieră de vapori, de vânt și aer în acoperișurile ventilate și neventilate conform DIN 4108, 
 pentru utilizare împreună cu banda adezivă, banda de etanșare și materialul de etanșare.
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Bandă adezivă PRECIT robustă
 
>  pentru lipirea și etanșarea ermetică a perforațiilor, suprapunerilor, straturilor etanșe 

și foliilor barieră de vapori în interior, conform DIN 4108-7. 
>  pentru lipirea materialelor de polipropilen Vlies, benzilor de aluminiu, MDF și plăcilor 

din lemn dur, precum și materiale plastice. 

CARACTERISTICI PRODUS 
• Lățime 60 mm   •  Stabilitate la îmbătrânire
• Lungime 40 m   •  Ușor de prelucrat și la temperaturi joase
•  Putere de lipire extra puternică •  Se poate rupe manual

APLICARE
Substructura trebuie să fie curată, degresată și uscată. Lipirea și etanșarea ermetică a perforațiilor și suprapunerilor de straturi etanșe și folii barieră 
de vapori în interior, conform DIN 4108-7.
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Bandă adezivă PRECIT flexibilă
 
>   pentru lipirea și etanșarea ermetică a perforațiilor, suprapunerilor, straturilor etanșe și foliilor 

barieră de vapori în interior, conform DIN 4108-7.
>  pentru lipirea materialelor de polipropilen Vlies, benzilor de aluminiu, MDF și plăcilor din lemn 

dur, precum și materiale plastice.

CARACTERISTICI PRODUS 
• Utilizabilă pentru lemn, gipscarton, PVC dur
• Lățime 60 mm 
• Lungime 40 m
• Putere de lipire foarte mare

APLICARE          
Substructura trebuie să fie curată, degresată și uscată. Lipirea și etanșarea ermetică a perforațiilor  
și suprapunerilor de straturi etanșe și folii barieră de vapori în interior, conform DIN 4108-7.
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INDICAȚIE: Informațiile de mai sus și recomandările tehnice pe care le oferim în scris, verbal și prin testări sunt oferite de bună credință în conformitate cu cunoștințele noastre actuale, 
sunt totuși numai indicații care nu au caracter de angajament, chiar și în privința oricăror drepturi protejate ale terților. Consilierea nu vă exonerează de obligaţia de a face propria 
verificare a indicaţiilor din consilierea oferită de noi şi a produselor noastre în ceea ce priveşte adecvarea acestora pentru procedurile şi scopurile vizate de dumneavoastră. Aplicaţiile, 
utilizarea şi procesarea produselor noastre şi a produselor realizate de dumneavoastră în urma consilierii noastre tehnice se realizează în afara posibilităţii noastre de verificare şi de 
aceea intră exclusiv în sfera dumneavoastră de responsabilitate. Vânzarea produselor noastre se realizează în termenii condiţiilor noastre generale de vânzare şi livrare.
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Totul despre etanșeitatea la aer 
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Indiciu:
Un trafalet rolă de presare de 45 

mm este ideal pentru apăsarea 

benzii adezive.


