
Technický list

Nopová fólia Guttabeta T40

Hydroizolačné pásy a fólie - umelohmotné a elastomérové pásy do izolácie proti vlhkosti - typ V.

Profil fólie je tvorený polokužeľovitými výstupkami (nopmi). Použitý materiál a profil dodávajú fólii unikátne 
vlastnosti, ktoré je možné výhodne využiť v celom rade konštrukcií stavieb.

Fólia s nopmi 40 mm Guttabeta T40 má väčšiu drenážnu schopnosť. Možno ju tiež využiť ako stratené debnenie. 
Vďaka schopnosti odvetrať vyšší objem vzduchu.

Je vhodná na mimoriadne vlhké konštrukcie. Vďaka dvojnásobnej hrúbke (1 mm) dosahuje vysokú odolnosť proti 
mechanickému poškodeniu.

Vlastnosť Norma / Metóda Jednotka Guttabeta T40

Produktové 
vlastnosti

Materiál --- --- HDPE

Farba --- --- čierna

Gramáž DIN EN 12127 g/m2 1.900

Výška nopu --- mm 40

Počet nopov ks/m2 64

Pevnosť v tlaku DIN EN ISO kN/m2 130
25619-2

Rozmery --- m 2,00 x 1,50

Akumulácia vody --- l/m2 9

Perforácia --- mm 5

Odvod vody EN ISO 12958 l/(ms)
i=0,01 1,8
i=0,03 3,6
i=0,10 8,6

Pevnosť v ťahu (MD) EN ISO 10319 kN/m 23

Pevnosť v ťahu (CMD) EN ISO 10319 kN/m 25

Predĺženie pri pretrhnutí EN ISO 10319 % 70

CE-Certifikácia EN ISO 13252 --- áno
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Všeobecné 
vlastnosti

Teplotná odolnosť --- °C -40 - +80

Skladovanie --- --- nevystavovať UV žiareniu

Fyziologické vlastnosti --- --- použiteľné pre pitnú vodu 
odolné voči chemikáliám 
koreňom, hnilobe, 
plesniam a baktériám
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