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Streha in fasada po vaši meri



METRAPAN CLASSIC
PAROPREPUSTNA FOLIJA

METRAPAN STRONG
PAROPREPUSTNA FOLIJA
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Paroprepustna folija s 160g gosto membrano, zdrži visoke obremenitve in je primerna za strehe, ki močno 
kondenzirajo. Visoka UV obstojnost in močna struktura zagotavlja dolgo obstojnost in življenjsko dobo 
neglede na vremenske razmere.

Uporaba:
• za strehe, ki močno kondenzirajo
• za izolacijske, prezračevane in strehe z naklonom
• za vse vrste streh, še posebej za betonske, keramične in kovinske strehe 

Prednosti:
• minimalna izguba toplote
• regulira obojestransko paroprepustnost
• zelo vzdržljiva in obstojna na poškodbe
• ščitni toplotno izolacijo pred kondenzom  



METRAPAN BAND
ENOSTRANSKI LEPILNI TRAK ZA PAROPREPUSTNE FOLIJE

METRAPAN VENT
TESNILNI IN PREZRAČEVALNI GREBENSKI TRAKOVI

Tesnilni in prezračevalni grebenski trak Metrapan Vent, je sestavljen iz dveh 
aluminij trakov ter kvalitetno polipropilensko tkanino. Z dodatnim lepilnim 
butilnim trakom omogoča enostavno namestitev na vse vrste strešnih kritin. 
Oporen je na mehanske poškodbe, različne vremenske razmere ter UV 
žarke.

Uporaba:
• za tesnenje in prezračevanje grebena/slemena 

Prednosti:
• tesni in prezračuje grebenski prostor
• preprečuje vdor padavin
• univerzalno uporaben za vse vrste strešnih kritin
• enostavna vgradnja/nanos/uporaba
• šivan in lepljen material

Material:
• tkanina v širini 22 cm v črni barvi
• aluminij v širini 75 mm x 0,14 mm
• butilni lepilni trak v širini 15 mm (30mm) x 1,2 mm

Tehnični podatki:
• dolžina: 5 m
• širina: 320 mm
• paliranje: 4 role/paket - 144 rol/paleto

Enostranski lepilni trak za paroprepustne folije Metrapan Band, sestavljen 
iz zelo propustne membrane ter akrilne disperzije, omogoča visoko  
propustnost pare tudi na poškodovanih mestih in je izjemno UV obstojen.

Uporaba:
• za lepljenje izdelkov na osnovi polipropilena
• za popravilo poškodb na paroprepustnih folijah na osnovi polipropilena

Prednosti:
• visoka paroprepustnost
• unčikovita prekrivnost in možnost popravka mehanskih poškodb
• univerzalna uporaba na gladnih, kot tudi na neravnih površinah
• odpornost na različne vremenske razmere

Tehnični podatki:
• dolžina: 25 m
• širina: 50 mm
• barva: Siva 
• polnilo: Silikon
• odpornost na trganje na stikih: 250 g/625 mm2

• pakiranje: 12 rol/paket - 720 rol/paleto

ODPORNOST NA TRGANJE: ≥10N/25 mm

DEBELINA TRAKA: 0,5 - 0,53 mm

ZUNANJA TEM. PRI UPORABI: od +10oC to +30oC

TEMPERATURNA OBSTOJNOST: od -30oC to +90oC

ŠIRINA LEPILNEGA TRAKU: 15 ali 30 mm

DEBELINA ALUMINIJA: 0,14 mm

ZUNANJA TEM. PRI UPORABI: od +5oC to +40oC
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