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Fakro vă oferă o gamă largă de folii  pentru 
acoperişuri, în scopul protejării termoizolaţiei 
împotriva umezelii, vântului şi prafului.
Calitatea foliilor este permanent controlată  
prin verificarea parametrilor cei mai importanţi,  
cum ar fi: rezistenţa la străpungere şi la rupere, 
impermeabilitatea, dimensiunile rolelor şi 
greutatea specifică. Aceste verificări garantează 
parametrii declaraţi în specificaţiile tehnice ale 
fiecărui produs în parte.

Testarea rezistenţei la rupereTestarea rezistenţei la 
radiaţiile UV

Sistemul de control al calităţii

ACOPERIŞUL TĂU RESPIRĂ SUFICIENT?

FOLIA PERmEAbILĂ LA vAPORI – SOLUţIA PENTRU 
UN ACOPERIŞ USCAT ŞI CĂLdUROS

INFILTRAţIILOR PERmEAbILITATE mARE LA vAPORI
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na arut
În armonie cu

mEmbRANA dIFUzOARE 
PENTRU ACOPERIŞ
Este al doilea strat  de protecţie din 
acoperiş. Îmbunătăţeşte calitatea 
etanşeizării, protejează termoizolaţia 
împotriva umezelii, vântului şi prafului şi este un 
element esenţial în întreg sistemul de termoizolaţie al 
acoperişului.

Utilizarea membranei EUROTOP în structura
acoperişului aduce o serie largă de avantaje şi beneficii:

CREŞTE  EFICIENţA  ENERgETICĂ A ACOPERIŞULUI
Este suficientă o singură fantă de ventilaţie, cea dintre folie şi 
învelitoare.
 
Folia cu permeabilitate ridicată la vapori
se poate monta în contact direct cu termoizolaţia sau astereala.
Astfel, grosimea materialului termoizolant poate fi mai mare sau 
egală cu cea a căpriorilor, conducând la o termoizolaţie mai bună,  
şi prin aceasta la economie de energie.

Permeabilitatea ridicată la vapori şi impermeabilitatea la apa de 
condens garantează păstrarea uscată a materialului termoizolator. 
Lipsa fantei de ventilaţie dintre folie şi termoizolaţie previne atât 
extragerea căldurii din materialul termoizolator cât şi pătrunderea 
umidităţii din curentul de aer. 

ESTE UŞOR dE INSTALAT
Datorită faptului că se montează direct pe astereală sau 
termoizolaţie, se face economie de timp, se reduce costul de
manoperă dar şi riscul de a face greşeli de montaj. 

CREŞTE LONgEvITATEA ACOPERIŞULUI
Graţie permeabilităţii ridicate la vapori, excesul de umezeală se 
evaporă din termoizolaţie.

ASIgURĂ UN mICROCLImAT SĂNĂTOS ÎN mANSARdĂ SAU POd 
Prima linie de protecţie din structura acoperişului este învelitoarea, 
iar a doua linie de protecţie este folia.
Tot ceea ce poate trece de învelitoare, cum ar fi infiltraţii accidentale, 
apa rezultată în urma topirii zăpezii şi gheţii, condensul şi praful, 
sunt stopate şi drenate spre jgheaburi, protejând astfel termoizolaţia 
din acoperiş.

PLAJĂ LARgĂ dE APLICAbILITATE
Foliile oferite de FAKRO sunt foarte rezistente la temperaturi ridicate, 
motiv pentru care pot fi utilizate în structuri foarte diferite de 
acoperişuri, inclusiv la cele acoperite cu tablă.
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ÎN STRUCTURA 
ACOPERIŞULUI ŞI A PERETELUI

FOLIA 
bARIERĂ dE vAPORI

bENzILE
AdEzIvE dE ETANŞARE 

Se montează atât sub plafoane cât şi sub pereţi, 
între termoizolaţie şi finisajul interior (de obicei gips 
carton) fiind o barieră în calea vaporilor  
ce se formează inevitabil în spaţiul interior.  
Folia impermeabilă la vapori protejează atât lemnul 
cât şi termoizolaţia din structura acoperişului şi  
a pereţilor verticali (pe structură din cherestea sau 
cadru metalic) împotriva migrării vaporilor de apă, 
din spaţiul locuit spre exterior. Folia barieră de vapori 
are totodată şi rol de etanşeizare împotriva vântului 
şi curenţilor de aer prevenind astfel pierderile de 
căldură transmisă prin convecţie.

 Pentru o instalare corectă a foliei barieră de vapori 
este nevoie şi de o banda de etanşare adezivă. Se 

utilizează pentru lipirea liniei de suprapunere  
a fâşiilor de folie şi asigură etanşeizarea pe întreaga 
suprafaţă protejată. Prin utilizarea benzilor adezive 

se asigură funcţionarea corectă, nu numai în 
cazul foliilor barieră de vapori ci şi în cazul foliilor 

permeabile la vapori. Etanşeizarea (inclusiv 
reparaţia unei suprafeţe deteriorate) se va face 

întotdeauna cu banda de etanşare potrivită foliei.
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FOLII
CU PERmEAbILITATE 
RIdICATĂ LA vAPORI

FOLII

FOLII 
CU PERmEAbILITATE 
SCĂzUTĂ LA vAPORI

Foliile din gama EUROTOP se montează sub
ţiglă şi asigură un grad ridicat de etanşeizare
la apă în cazul acoperişurilor înclinate.
Rezolvă problema apei de condens, care s-ar
acumula în stratul termoizolator din structura
acoperişului. Aceste folii pot fi considerate ca
fiind ‚ “al doilea acoperiş” atât în cazul 
clădirilor mansardate cât şi în cazul podurilor. 
Utilizate în structura pereţilor verticali, foliile 
EUROTOP sunt o barieră eficientă împotriva 
vântului şi a curenţilor de aer în general.

 Au aceeaşi destinaţie ca şi foliile 
cu permeabilitate ridicată la vapori. 

Datorită permeabilităţii scăzute 
însă, este nevoie de o a doua fantă 

de ventilaţie în cazul mansardării. 
Această a doua fantă de ventilaţie 

trebuie asigurată imediat sub 
folie deci deasupra asterelii (sau 

termoizolaţiei dacă astereala lipseşte).
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STOP

Se aplică  
la interior

Descriere

Se aplică la exterior 
(acoperiş,  

pereţi verticali)

Permeabilă la vapori

Etanşeizare la infiltraţii de apă
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Foliile din gama EUROTOP se caracterizează prin permeabilitate ridicată la vapori şi, 
în acelaşi timp, prin etanşeitate ridicată la infiltraţiile de apă. 
Etanşeitatea ridicată la infiltraţii de apă protejează structura acoperişului 
împotriva:
                  infiltraţiilor accidentale şi apei de condens
                  precipitaţiilor direcţionate de vânt.

 Datorită permeabilităţii ridicate la vapori se pot 
monta în contact cu astereala sau, dacă astereala 
lipseşte, în contact direct cu termoizolaţia. 
Eliminând necesitatea celei de-a doua fante de 
ventilaţie (sub folie), termoizolaţia poate fi mai 
groasă, ceea ce înseamnă în final economie mai mare 
de energie.

parametrii tehnici EUROTOP L2 EUROTOP L3 EUROTOP N15

Masa pe unitatea de suprafaţă [g/m2] 90 95 115

Nr. de straturi 3 3 3

permeabilitatea la vapori [g/m2/24h]
3100 g/m2/24h

38°c/85%rH 
Lyssy

1500 g/m2/24h
23°c/85%rH 

Lyssy

2800 g/m2/24h
38°c/85%rH 

Lyssy

ceficientul de difuzie a vaporilor Sd [m] 0,008 0,020 0,004

clasa de rezistenţă la infiltraţii
înainte şi după îmbătrânirea artificială cLaSa W1 cLaSa W1 cLaSa W1

Tensiunea de rupere
 longitudinal [N/5cm]
transversal [N/5cm]

190 
110

220
145

230
135

rezistenţa la temperatură [°c] de la -40 la 120  de la-40 la 95  de la -40 la 120

rezistenţa la razele UV 3 4 3

 compoziţia polipropilenă

clasa de rezistenţă la foc e

 ambalarea [role/palet] 36

Mărimea rolei [m] 1,5 x 50

 Montajul pe astereală nu nu da

FOLII
CU PERmEAbILITATE RIdICATĂ LA vAPORIL2

L3
N15

L2 L3 N15

 Termen de realizare: 18 zile lucrătoare

STOP
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parametrii tehnici EUROTOP N35 EUROTOP S4 EUROTOP S65

Masa pe unitatea de suprafaţă [g/m2] 135 155 165

Nr. de straturi 3 4 3

permeabilitatea la vapori [g/m2/24h]
2900 g/m2/24h

38°c/85%rH 
Lyssy

3100 g/m2/24h
38°c/85%rH 

Lyssy

2300 g/m2/24h
38°c/85%rH 

Lyssy

ceficientul de difuzie a vaporilor Sd [m] 0,007 0,004 0,020

clasa de rezistenţă la infiltraţii
înainte şi după îmbătrânirea artificială cLaSa W1

Tensiunea de rupere
 longitudinal [N/5cm]
transversal [N/5cm]

250 
170

360
280

330
190

rezistenţa la temperatură [°c] de la -40 la 120 

rezistenţa la razele UV 3 3 4

compoziţia polipropilenă

clasa de rezistenţă la foc e

ambalarea [role/palet] 36 25 25

Mărimea rolei [m] 1,5 x 50

 Montajul pe astereală da

N35
S4
S65

N35 S65S4

N35
EUROTOP

 Termen de realizare: 18 zile lucrătoare

STOP

            CERTIFICATE No. 06/0259
FAKRO Eurotop N35 Roof Tile UnderlayCERTIFICATE No 05/4292
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KF 96 KF 110

parametrii tehnici KF 96 
SILVER

KF 110 
STANDARD

Masa pe unitatea de suprafaţă  [g/m2] 98 110

permeabilitatea la vapori [g/m2/24h] 30              

coloana de apă [mm] 130

clasa de rezistenţă la infiltraţii
înainte şi după îmbătrânirea artificială clasa W2

Tensiunea de rupere 
longitudinal [N/5cm]
transversal [N/5cm]

600
500

240
190

rezistenţa la razele UV [luni] 2

rezistenţa la temperatură  [°c] de la -40°c la 80°c 

ceficientul de difuzie a vaporilor Sd [m] 1

clasa de rezistenţă la foc F

ambalarea [role/palet] 50

Mărimea rolei [m] 1,5 x 50

Se utilizează atât în structura acoperişurilor cât şi în structura pereţilor verticali. Foliile cu permeabilitate scăzută 
la vapori asigură un strat de protecţie eficient împotriva vântului, în special când se montează în pereţii 
verticali cu structura pe lemn sau pe cadre metalice. În cazul acoperişurilor unde întreaga structură este simplă 
şi unde, datorită destinaţiei acoperişului, nu se impune utilizarea membranelor cu permeabilitate ridicată, 
se pot utiliza foliile cu permeabilitate scăzută la vapori. Preţul redus este de asemenea un criteriu foarte 
important. Datorită permeabilităţii scăzute, în cazul utilizării 
pe acoperiş termoizolat, este necesară şi cea de-a 
doua fantă de ventilaţie,  între folie şi 
termoizolaţie.

FOLII 
CU  PERmEAbILITATE SCĂzUTĂ LA vAPORIkF 96

SILvER

kF 110
STANdARd

STOP

 Termen de realizare: 18 zile lucrătoare
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TERMOFOL

FOLIA 
bARIERĂ dE vAPORI
Folosirea foliei barieră de vapori în combinaþie cu termoizolaţia şi folia permeabilă la vapori este 
soluţia profesionistă care asigură un climat sănătos în mansardă.

Folia Termofol 90 este aplicabilă pe partea interioară a pereţilor sau tavanelor clădirilor şi la 
mansardări. Prin folosirea ei se reduce riscul de pătrundere a umidităţii în termoizolaţie, 
ajutând la buna funcţionare a foliei anticondens de pe partea exterioară acesteia. 
Graţie stratului de aluminiu de pe suprafaţa sa, reflectă
căldura îmbunătăţind astfel termoizolarea mansardei şi reducând 
costurile energetice. Folia are structura întărită cu o plasă
din polietilenă ceea ce îi conferă rezistenţă ridicată la 
rupere. Pentru a asigura efectul de reflexie a 
căldurii se va lăsa o fantă de
2 cm între gips carton şi folia 
reflectorizantă.

parametrii tehnici TERMOFOL 90

Masa pe unitatea de suprafaţă [g/m2] 90

rezistenţa la rupere
Longitudinal N/5cm
transversal N/5cm

 
230
120

Tensiunea de rupere
longitudinal N/5cm
transversal N/5cm

240
250

rezistenţa la razele UV [luni] 3

rezistenţa la temperatură  [°c] de la - 40°c la 80°c 

coeficientul de difuzie a vaporilor Sd [m] >70

clasa de rezistenţă la foc e

ambalarea [role/palet] 50

Mărimea rolei 1,50 x 50

TERmOFOL

90

90

STOP

STOP

 Termen de realizare: 18 zile lucrătoare
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EUROBAND W – Bandă autoadezivă simplă din ţesătură 
de polipropilenă cu lăţime de 50mm şi strat adeziv acrilic
Destinaţie:
  lipirea etanşă între ele a fâşiilor succesive de folie din gama EUROTOP;
  reparaţia deteriorărilor şi perforaţiilor acestora;
  lipirea foliilor EUROTOP cu alte elemente de construcţie din lemn, plastic, metal.

EUROBAND P - Bandă autoadezivă simplă din spumă polietilenică neabsorbantă, 
cu lăţimea de 40mm şi strat adeziv pe bază de cauciuc
Destinaţie:
  etanşeizarea şi izolarea atât a membranelor permeabile la vapori cât şi a foliilor barieră de vapori;
  elimină riscul pătrunderii apei în termoizolaţie şi structura lemnoasă prin găuri şi microfisuri.

BUTYLBAND – Bandă dublu adezivă pe bază de butil (cauciuc sintetic), cu lăţimea de 10mm
Destinaţie:
  etanşeizarea oricăror membrane la nivelul căpriorilor, pe linia perimetrală a coşurilor şi  
      pe linia picurătorului streaşină;
  lipirea etanşă  a fâşiilor succesive  de folie permeabile la vapori, cât şi a foliilor barieră de vapori;
  pentru a asigura îmbinarea diferitelor materiale de construcţie unde este necesară o conexiune   
      flexibilă şi totodată etanşeizarea împotriva umezelii şi protecţia împotriva îmbătrânirii.
 

EUROBAND - Bandă autoadezivă simplă aluminată, cu lăţimea de 50mm  şi cu strat de adeziv 
pe bază de butil 
Destinaţie:
  repararea foliilor permeabile la vapori dar şi a foliilor barieră de vapori;
  etanşeizarea perimetrală a luminatoarelor şi ferestrelor de mansardă;
  etanşeizarea perimetrală a coşurilor de fum.

ALUFIX –  Bandă autoadezivă simplă din BOPP aluminat şi cu stratul de adeziv pe bază de acril
Destinaţie:
  etanşeizarea foliilor barieră de vapori;
  lipirea etanşă între ele a fâşiilor succesive de folie barieră de vapori;
  repararea foliilor barieră de vapori.

bENzI 
PENTRU ETANŞEIzARE

EURObANd w

EURObANd P

bUTYLbANd

EURObANd

ALUFIX

Benzile pentru etanşeizare oferite de FAKRO sunt
recomandate pentru lipirea etanşă a fâşiilor de folie între
ele sau cu elementele structurale ale acoperişului care pot
fi din lemn, metal, ceramică etc. Ele sunt utile, de 
asemenea, pentru etanşeizarea în jurul perforărilor şi 
reparaţia deteriorărilor.

EUROTOP 
L2

EUROTOP 
L3

EUROTOP 
N15

EUROTOP 
N35

EUROTOP 
S65

EUROTOP 
S4

TERMOFOL 
90

EUROBAND P + + + + + + -
EUROBAND W + + + + + + -
EUROBAND + + + + + + +
BUTYLBAND + + + + + + +
ALUFIX - - - - - - +
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parametri tehnici EUROBAND  W EUROBAND P

tipul de bandă autoadezivă simplă autoadezivă simplă

material polipropilenă spumă de polietilenă neabsorbantă

adeziv  acrilic  pe baza de cauciuc

rezistenţa la temperaturi  de la -40 până la 120 °c de la -30° până la 80°c

temperatura necesară la montaj de la 18° până la 35°c -

culoare turcoaz  grafit

dimensiuni rola 50 mm x 25 m 40 mm x 30 m

buc./cutie 24 role  12 role 

parametri tehnici BUTYLBAND EUROBAND ALUFIX

tipul de bandă dublu adezivă autoadezivă simplă autoadezivă simplă

material  butil butil aluminat Bopp aluminat

adeziv  butilic  butilic acrilic

rezistenţa la temperaturi de la -30 până lao 80 °c de la -30 până la 80 °c 100 °c

temperatura necesară la montaj de la 5 până la 40 °c de la 5 până la 40 °c -

culoare gri argintiu/gri argintiu

dimensiuni rola 10 mm x 20 m 50 mm x 10 m 75 mm x 50 m

buc./cutie 24 role 12 role 64 role 
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www.fakro.ro

Fakro Sp.zo.o. îşi rezervă dreptul de a efectua, fără notificare prealabilă, 
modificări tehnice ale produselor prezentate în acest prospect şi nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele erori de tipărire.

Importator:
SC KRONLUX F.M. SRL

500407 BRASOV, str. Zizinului nr. 109 BIS
tel/fax: 0268-546238

fax: 0268-546214
e-mail: office@kronlux.ro

www.kronlux.ro


