
Zalety folii Veltitech 120
- wytrzymałość i bezpieczeństwo

- łatwość układania i transportu

- powierzchnia antypoślizgowa

- wyjątkowa odporność na przesiąkanie wody

Gwarancja 
bezpieczeństwa

na dachu

Veltitech 120
Folia o niskiej paroprzepuszczalnoÊci i wyjàtkowych w∏aÊciwoÊciach



Monier Sp. z o.o. 
ul. Wschodnia 26
45-449 Opole

infolinia: 0 801 900 555 
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Par tner handlowy

Produkt dopuszczony  
do obrotu i powszechnego  
stosowania w budownictwie  
w krajach Unii Europejskiej,  
zgodny z normà EN 13859-1 09
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Dane techniczne:
d∏ugoÊç x szerokoÊç  50 m x 1,5 m

ciężar powierzchniowy 120   8 g/m2

odpornoÊç ogniowa  E

odpornoÊç na przesiàkanie wody  klasa W1

współczynnik Sd  16   2 m

wytrzyma∏oÊç na rozciàganie wzd∏u˝ne  230   30 N/50 mm

wytrzyma∏oÊç na rozciàganie poprzeczne  200   30 N/50 mm

wyd∏u˝enie wzd∏u˝ne i poprzeczne  60   15%

wytrzyma∏oÊç na rozerwanie 

na gwoêdziu wzd∏u˝ne  150   30 N

wytrzyma∏oÊç na rozerwanie 

na gwoêdziu poprzeczne  150   30 N

wytrzyma∏oÊç na rozciàganie 

wzd∏u˝ne po sztucznym zestarzeniu  200   30 N/50 mm

wytrzyma∏oÊç na rozciàganie 

poprzeczne po sztucznym zestarzeniu 180   30 N/50 mm

wyd∏u˝enie wzd∏u˝ne 

i poprzeczne po sztucznym zestarzeniu  40   15%

zakres temperatur  -40 0C do +80 0C

odpornoÊç na ciÊnienie 

hydrostatyczne wody >2500 mm

odpornoÊç na promieniowanie UV  4 miesiàce

Folia o niskiej paroprzepuszczalnoÊci, przeznaczona 
do stosowania na poddaszach nieu˝ytkowych, a tak˝e 
na poddaszach u˝ytkowych z zacho wa niem szczeliny 
wentylacyjnej pomi´ dzy folià a termoizolacjà. 

Veltitech 120

Dach nieocieplony

Dach ocieplony z zachowanà  
szczelinà wentylacyjnà

Veltitech 120

 Dach nieocieplony.
Zabezpieczenie przed wnikaniem  
py∏u wodnego, Ênie˝nego, kurzu itp.

Dach ocieplony  
z zachowanà szczelinà 
wentylacyjnà.
Zabezpieczenie przed wnikaniem  
py∏u wodnego, Ênie˝nego, kurzu  
oraz wilgoci kondensacyjnej.  
Szczelina wentylacyjna o wysokoÊci  
min. 2,5 cm pozwala na zastosowanie 
folii o niskiej paroprzepuszczalnoÊci.

Sposób układania

Veltitech 120  - charakterystyka produktu

• odporność na 
promieniowanie UV

• włóknina wchłaniająca 
wilgoć i chroniąca przed 
kapaniem kondensatu

• podwyższona 
odporność na środki 

ochrony drewna

• podwyższona odporność 
na ścieranie
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