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1. Nazwa producenta /Upoważnionego Przedstawiciela: 
                              Folda Plus Sp. z o.o. 

Dąbrowa ,ul. Bukowska 14 
62-070 Dopiewo 

2. Nazwa wyrobu 
Folia paroizolacyjna PAROTEC ALU 110 

3. Opis i zastosowanie wyrobu : 
Warstwa paroizolacyjna stosowana w wewnętrznych ścianach, zaprojektowana 
do zmniejszenia strumienia pary wodnej przepuszczanej przez strukturę , montowana  

 po ciepłej   stronie izolacji  termicznej.  W  sufitach  produkt  umieszcza się pomiędzy 

dolną  częścią  krokwi i wykładziną sufitową. Przyległe arkusze powinny zachodzić 
na  siebie na odległość 15 cm i zostać  uszczelnione  odpowiednią  taśmą.  Należy 

minimalizować ilość  przejść przez warstwę i uszczelnić wszystkie połączenia. 

4. Specyfikacja techniczna: 
EN 13984 - Warstwy regulacyjne pary wodnej  z tworzyw 

sztucznych i kauczuku. 

5. Deklarowane  właściwości wyrobu: 
Długość (EN 1848-2)      50m (± 0,5m) 
Szerokość (EN 1848-2)      1,5m (± 0,5m) 

Gramatura (EN 1849-2)      110 g/m2  (± 10%) 

Odporność ogniowa (EN 13501-1)    F 

Wytrzymałość  na zrywanie (EN12311-1 EN 13859-1)     MD ≥260N/5cm / CD ≥170 N/5cm 

Maksymalne wydłużenie (EN 12311-1 EN13859-1)          MD 14% (-10+20%) / CD 7% (-10+20%)                                                     

Wytrzymałość na rozdzieranie (EN 12310-1 EN13859-7/B) ≥120N 

Wodoszczelność (EN 1928)     W1 przy 2 kPa 

Opór dyfuzyjny pary wodnej (EN 1931)    Sd  ≥75m(± 20m) 

Elastyczność przy  niskiej temperaturze(EN 495-5) at -20°C potwierdzona     
 

Oświadczamy ,ponosząc za to wyłączną odpowiedzialność ,że produkt PAROTEC ALU  110 zgodny ze 

specyfikacją podaną w punkcie 5 odpowiada wymaganiom dotyczącym oznakowania CE, nadawanego 
na mocy upoważnienia udzielonego CEN przez Komisję Europejską oraz Europejskie Stowarzyszenie 

Wolnego Handlu(dyrektywa Rady 89/106 odnosząca się do wyrobów budowlanych).Podstawowe 
wymagania do określonego użytkowania produktu PAROTEC ALU 110 są opisane Europejskich Standardach 

określających spełnienie wymagań Dyrektywy dotyczącej Materiałów Budowlanych (89/106 /EEC), 

Warstwy regulacyjne pary wodnej z tworzyw sztucznych i kauczuku(Aneks ZA Normy EN 13984)  
a produkcja odbywa się zgodnie z wymaganiami kontroli jakości narzuconymi przez system zarządzania 

jakością ISO 9001.Produkt produkowany jest według systemu zgodności nr. 3 i według Normy EN 13984 : 
2006/A1 : 2007 system nie potrzebuje certyfikacji. Każdorazowo praktyczne zastosowanie produktu wymaga 

przestrzegania aktualnych norm i reguł , oraz zgodności ze wskazówkami montażu i użytkowania, które 

odpowiadają przepisom techniczno-wykonawczym. 
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