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Navedene tehnične informacije ustrezajo stopnji našega znanja in izkušenj v času tiska/objave. Če ni izrecno dogovorjeno drugače, ne predstavljajo garancije v pravnem smislu. 
Ker se stopnja znanja in izkušenj nenehno spreminja, lahko najnovejšo izdajo tega tehničnega lista najdete na “www.isover-airtightness.com”. Opisana uporaba izdelkov ne more 
upoštevati vseh posebnih okoliščin posameznih primerov. Primernost uporabe izdelkov preverite za vsak namen posebej. 

 

SAINT-GOBAIN ISOVER, www.isover-airtightness.com 

 

 

 

Difunorm 
PE - parna zapora 

 

Parameter Simbol Enota Vrednosti/Lastnosti Standard 

Material   Polietilen - 

Razred gorljivosti/odziv na ogenj   E EN 13 501 

Difuzija ekvivalentne debeline zračnega 

sloja 

sd m ≥ 100 EN 19 31 

Odpornost na trganje po dolžini/prečno 

(žebelj) 

 N ≥ 80 EN 13 984 

Največja vlečna sila po dolžini/prečno  N/50 mm ≥ 100 EN 13 984 

Masa na enoto površine  g/m² cca. 115 - 

Vodotesnost   Tip A EN 13 984 

Odpornost na prodor vode   W1 EN 13 859 

Temperaturna obstojnost  °C - 20 do + 80 - 

 
 
 
 
 
 

 
Navodila za uporabo 

 
Kot pametna parna zapora deluje skupaj z: 

 
   ISOVER Vario

®
 tesnilno maso & tesnilnimi trakovi  

   ISOVER Vario
®
 lepilnimi trakovi 

 ISOVER podlogami 

 
  Izolacija mora biti nameščena tako, da sta lega in funkcija stalno zagotovljeni.   
  Še posebej je potrebno paziti na mehanske poškodbe, ki lahko nastanejo med samo   

  montažo ali transportom.  
  Zato je izolacijo in zrakotesno plast v vseh primerih, tudi kadar notranja obloga ni  
  pritrjena, potrebno mehansko pritrditi s profil i  ali letvami.  
  Razdalja med njimi naj temelji na priporočilih proizvajalca mavčno-kartonskih plošč,  
  ne bi pa smela presegati max. 50 cm.  

 
Prav tako mora biti ta mehanska varnost zrakotesne in izolacijske plasti 

zagotovljena že pred BlowerDoor-testom. 

 
 

 
Logistični podatki 

Debelina 

mm 
m²/rola Kos/pakiranje Rol/paleta Dolžina 

mm 

Širina

mm 
RD 

cca. 0.12 100 - 55 50,000 2,000* - 

cca. 0.12 100 - 55 25,000 4,000** - 

Dostava le v količ ini cele palete  

* Zloženo na 1 m 

** Zloženo na 1.15 m 
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