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Funkce difuzní fólie ve střeše a fasádě

1. doplňková hydroizolační vrstva (pojistná hydroizolace)

2. větrotěsná izolace (zlepšuje účinky tepelné izolace)

- nutné přelepování/podlepování spojů

3. umožňuje únik vodních par (ochrana před kondenzací vod. páry)

4. ochrana proti hmyzu a prachu

5. zaručuje dlouhodobou funkčnost konstrukce





Kvalita prověřená časem
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Nezávislé testy prokázaly nedostižnost 

materiálu Tyvek®





Tyvek® vs vícevrstvá fólie

Tloušťka „Funkční vrstvy“ 

mikroporézní film: 11 až 45 μm 

Tyvek Solid: 220  μm   

Výhoda proTyvek®

Tloušťka funkční vrstvy je

6 až 8x větší oproti většině 

běžných vícevrstvých fólií

(lepší odolnost proti poškození, 

UV stabilita, dlouhověkost).

Tyvek® Solid 220 μm 3-vrstvá fólie 30 μm



Tyvek® vs vícevrstvá fólie



Testování podstřešních difuzních fólií 

Tyvek® a alternativních materiálů z 

hlediska trvanlivosti v praktickém životě



Definice dlouhodobé funkčnosti podstřešních difuzních fólií

1.Vodotěsnost

2. Mechanická pevnost

3. Paropropustnost



Reálná studie funkčnosti podstřešních difuzních folií ve 30 střechách
Co se dělalo?

 Bylo koumáno 17 střech instalovaných s podstřešní membránou Tyvek® 

před více než 20 lety.

 Bylo zkoumáno 13 střech s vícevrstvými nebo zátěrovými podstřešními 

fóliemi, instalovaných v době před 5 až 10 lety.

 6 vícevrstvích fólií

 7 zátěrových fólií



 Ověření výsledků laboratorních testů v reálných střechách 

 Evropou šířící se názor, že funkčnost mnoha podstřešních fólií není 

dostatečná již po pár letech od instalace.

 Trh je zahlcen velkým množstvím různých podstřešních difuzních fólií – jak 

se přitom orientovat jinak než podle ceny?

 Chybějící soustředění se na dlouhověkou funkčnost, kterou je vodotěsnost. 

A ještě hůře národní normy jsou většinou zaměřeny na mechanické 

vlastnosti, které nabízí špatnou bezpečnost pro koncové zákazníky 

(vlastníky domů)

Reálná studie funkčnosti podstřešních difuzních folií ve 30 střechách
Proč se tato studie dělala?



“Sachverständigerbüro Steildachtechnik GmbH” vedl celý projekt s následujícími úkoly:

Identifikace střech a majitelů domů, kteří se dobrovolně zůčastní studie reálného

stárnutí.

Organizovat odebírání vzorků a opravení střech.

Změřit vlastnosti voděodolnosti v nezávislé zkušební laboratoři.

Zpracovat znalecký posudek pro každou jednotlivou střechu, včetně všech

relevantních parametrů a výsledků fólií.

Zpracovat souhrnnou zprávu pro 30 střech

DuPont se nepodílel na výběru střech nebo vzorků, které měly být podrobeny testům,

ani nefiltroval nebo neupravoval žádné výsledky.

 30 střech bylo odkryto, prezentujeme výsledky 30 střech

Reálná studie funkčnosti podstřešních difuzních folií ve 30 střechách
Jak se tato studie dělala?



Video:

www.tyvek.cz/teststrech

http://www.tyvek.cz/teststrech


Jak se vodotěsnost měřila?

Třída W1 vyžaduje těsnost po 2 hodinách vystavení 20centimetrovému sloupci vody.

Výsledek: obstál/neobstál

Zařízení pro test



Reálná studie funkčnosti podstřešních difuzních folií ve 30 střechách
Výsledek testu třídy W1



Reálná studie funkčnosti podstřešních difuzních folií ve 30 střechách
Výsledek testu třídy W1



Nedostatky EN13859-1 W1 testu vodotěsnosti

- vzorek A & vzorek B jsou oba «W1 neobstál» 

- diferenciace s použitím výsledku W1 není možná

- porovnání před a po stárnutí (zbytková vodotěsnost) není možná

- jak blízko je vzorek z W1 = neobstál

 klasifikace když W1 = neobstál je nutná

A B



Klasifikace EN13859-1 W1-neobstál výledků (1)

Vodotěsné po 2 hod. Jeden bod protečení po Jeden bod portečení po Jeden bod portečení po 

2 hod pod <1cm                2 hod mezi 1–3 cm         2 hod <6cm                          

Max 3 body protečení po Jeden bod portečení po Mnoho bodú protečení po

2 hod, všechny <2cm         2 hod max 33% mokré 2 hod max 33% mokré



Klasifikace EN13859-1 W1-neobstál výledků (2)

Jeden bod portečení po Mnoho bodů protečení po Jeden bod portečení po Mnoho bodů protečení po

2 hod mezi 33-50% mokré 2 hod <50% mokré 2 hod <66% mokré  2 hod <66% mokré

100% povrchu mokré 100% povrchu mokré              100% povrchu mokré již

po 2 hodinách po < 1 hodině během plnění vodou, čilli

před startem měřeí



Reálná studie funkčnosti podstřešních difuzních folií ve 30 střechách
Výsledek testu třídy W1 – klasifikační systém

Kritérium funkčnosti stanovéné expertem je “W1- hodnocení ≥ 6” 



Reálná studie funkčnosti podstřešních difuzních folií ve 30 střechách
Výsledek testu třídy W1 – klasifikační systém

Kritérium funkčnosti stanovéné expertem je “W1- hodnocení ≥ 6” 



DIN EN 20811 (Stanovení odolnosti proti

pronikání vody. Test hydrostatického tlaku – vodní 

soupec)

Vzorek je vystaven tlaku vodního sloupce, který 

roste o 60 cm/minuta, do objevení se 3. kapky ma 

druhé straně vzorku

Alternativní metoda meření vodotěsnosti

Všechny nedostatky EN13859 testu 

vodotěsnosti jsou vyřešeny touto metodou



Reálná studie funkčnosti podstřešních difuzních folií ve 30 střechách
Výsledek testu EN20811 – vodní sloupec v cm

Kritérium funkčnosti stanovéné expertem je “vodní sloupec ≥ 50 cm” 



Reálná studie funkčnosti podstřešních difuzních folií ve 30 střechách
Výsledek testu EN20811 – vodní sloupec v cm

Kritérium funkčnosti stanovéné expertem je “vodní sloupec ≥ 50 cm” 



 16/17 podstřešních difuzních folií Tyvek®  po > 20 letech je funkčních

 4/7 zátěrových podstřešních difuzních folií po < 10 letech je funkčních

 0/6 vícevrstvých podstřešních difuzních folií po < 10 letech  je funkčních

Proč by někdo vystavoval svou střechu riziku kvůli špatné 

kvalitě podstřešní difuzní fólie?

Reálná studie funkčnosti podstřešních difuzních folií ve 30 střechách
Souhrn výsledků





Kvalita prověřená časem



Produktová řada difuzních membrán Tyvek

pro střechy

Supro - 220μm + spunbond, tep.o. do 100°C, role 12kg

Vodotěsné podstřeší, Třída 2 

S intergrovanou páskou i bez ní 

Metal - 220μm + spunbond + „mřížka“ , tep.o. do 100°C, role 13kg

Pro falcované plechové krytiny

Pouze s integrovanou páskou

Solid - 220μm, tep.o. do 100°C, role 7kg

Na tepelnou izolaci i na bednění

Pouze bez integrované pásky



Způsoby použití membrán Tyvek pro střechy



Produktová řada difuzních membrán Tyvek

pro otevřené fasády

UV Facade - 220μm + spunbond, tep.o. do 100°C, role 12kg,

Otevřené fasády - zvýšená UV stabilita – mezery do 3 cm

Pro mezery nad 3 cm nutná technická konzultace

S intergrovanou páskou i bez ní



Produktová řada difuzních membrán Tyvek

pro provětrávané fasády

FireCurb Housewrap - 175μm, tep.o. do 100°C,   

reakce na oheň - třída B

Housewrap - 175μm, tep.o. do 100°C, 

Solid Silver - 220μm, tep.o. do 100°C, role 7kg

Odraz sálavého tepla

Solid - 220μm, tep.o. do 100°C, role 7kg

Pouze bez integrované pásky



Produktová řada parozábran pro střechy a fasády

DuPont™ AirGuard Reflective E
- parotěsná zábrana, sd = 2400m

- odráží až 95% sálavého tepla

- šetří náklady na vytápění a zlepšuje tep. izolaci

DuPont™ AirGuard Sd 5
- parobrzda, sd = 5m

- regulace vodních par

- vysoká mechanická pevnost



.

Tyvek Příslušenství

DuPont™ Tyvek® Páska
Pro membrány DuPont™ Tyvek® a parozábrany DuPont™ AirGuard®

Na spojování, opravy, utěsnění prostupů 

Šíře: 5 a 7,5 cm, Délka: 25 m

DuPont™ Tyvek® Páska PLUS
Pro membrány DuPont™ Tyvek® a parozábrany DuPont™ AirGuard®

Na spojování, opravy, utěsnění prostupů 

Tyvek(R) Tape Plus
- Silnější lepidlo

- Instalace už od -5o C

Šíře: 6 cm, Délka: 25 m

DuPont™ Tyvek® Oboustranná Páska

Pro membrány DuPont™ Tyvek® a parozábrany DuPont™ AirGuard®

Na spojování, opravy, napojení na zdivo

Šíře: 5 cm, Délka: 25 m



.

Tyvek Příslušenství

DuPont™ FlexWrap NF

Pro membrány DuPont™ Tyvek® a parozábrany DuPont™ AirGuard®

Na utěsnění prostupů – komíny, potrubí, antény, kolem oken  ...

Šíře: 15 cm, Délka: 23 m

DuPont™ FlexWrap EZ

Pro membrány DuPont™ Tyvek® a parozábrany DuPont™ AirGuard®

Na utěsnění prostupů – komíny, potrubí, antény, kolem oken  ...

Šíře: 6 cm, Délka: 10 m

DuPont™ Tyvek® Butyl Páska

Pro membrány DuPont™ Tyvek® a parozábrany DuPont™ AirGuard®

K utěsnění na zdivo, okapy, dřevo, plasty

K utěsnění hřebíkových spojů pod kontralatěma

Šíře: 2, 5 cm, Délka: 30 m



.

Tyvek Příslušenství

DuPont™ Tyvek® Metalizovaná Páska

Pro reflexní membrány DuPont™Tyvek® a parozábrany DuPont™AirGuard®

Na spojování, opravy, utěsnění prostupů 

Šíře: 7,5 cm, Délka: 25 m

DuPont™ Tyvek® UV Facade Páska

Pro membrány DuPont™ Tyvek® UV Facade

Na spojování, opravy, utěsnění prostupů 

Šíře: 7,5 cm, Délka: 25 m

Nová verze 

- Silnější lepidlo

- Instalace už od -5o C

Pěnová Páska

K podlepení kontralatí pro utěsnění hřebíkových spojů 

Šíře: 6 cm, Délka: 20 m





Děkuji za pozornost ☺


