
 

ТЕХНИЧЕСКА  КАРТА 

Пароизолация  SECCO PRO 
 

Пароизолационно фолио 
 

 

                        ОПИСАНИЕ 
Полиетиленово фолио с повишена механична якост, за 
изпълнение на пароизолационене слой, който регулира 
проникването на водни пари в строителни конструкции, 
както и за временна защита на покриви, фасади и дограми 
при строителни работи. Не съдържа пълнители с креда. 

ПОЛЗИ 
✔ гъвкавост и издръжливост 

✔ паронепропускливост 
✔ устойчивост на пукнатини 
✔ oустойчивост на атмосферни влияния 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
За направа на пароизолация в скелетни конструкции на 
стени, покриви, тавани и плоски покриви. За защита на 
топло и звукоизолация срещу влага. Влагозащитен слой 
при направа на подови замазки. Защита за фасади на 
сгради и дограма при довършителни ремонти. Като 
изолационен слой под дървени подове и панели.

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Материал: LDPE 

Цвят: жълто-бял 

Дебелина (mm): 0,2 ±10% 

Дължина (m): 50 

Широчина (mm): 2 

Водна дифузия (m²*s*Pa/kg) 4,8 x 1011 ±75% 

Водоплътност (клас): отговаря на изискванията при 2kPa 

Якост на разкъсване, надлъжно (N): ≥40 

Якост на разкъсване, напречно (N): ≥40 

Удължение при скъсване, надлъжно (%): ≥150 

Удължение при скъсване, напречно (%): ≥150 

Реакция на огън: Клас F 

 

 

 
ОПАКОВКА 
Дебелина  Широчина 

(mm) ролка(m) 

 
 

 

Дължина 
ролка (m) 

 
 

 

 Ролки                               
в палет 

 

СЪХРАНЕНИЕ 
Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, в 
изправено положение, при температура между + 5˚C и +25˚C 
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Информацията, съдържаща се в този технически лист, по-специално препоръките относно метода и условията на приложение, както и обхвата на приложение 
и употреба на продукта, са изготвени въз основа на нашия професионален опит, нашите най-добри познания и добросъвестност. Тази техническа карта определя 
обхвата на приложение на материала и препоръчителния метод за извършване на работите, но не може да замени професионалната подготовка на 
изпълнителя. Освен информацията, предоставена в този технически лист, трябва да се спазват правилата за строителна практика, съответните национални 
и европейски стандарти, документи за одобрение, разпоредби за здраве и безопасност и др. Този технически лист заменя всички предишни версии, приложими за 
този продукт. 


