
 

TEHNIČNI LIST   
 

Proizvod: 
FIBRANskin SEAL 

  

Material: HD-PE 
Uporaba: Hidroizolacijski trakovi – 2. del: Podložne folije za stene EN 13859-2 

 
Paroprepustne in vodoneprepustne membrane kot: 

• Sloj za hitro odvodnjavanje na ravnih strehah 

• Sekundarna hidroizolacija prezračevanih fasad 
 

LASTNOST METODA ENOTE NOMINALNA MINIMUM MAKSIMUM 

FUNKCIONALNOST: PREHOD VODNE PARE, VODOTESNOST, TRAJNOST, POŽARNI RAZRED 

Prepustnost vodne pare (Sd) EN ISO 12572 m 0,01 0,003 0,025 

Temperaturna obstojnost - °C - -40 +100 

Fleksibilnost pri nizki temperaturi EN 1109 °C - - -40 

UV odpornost - mesec - - 4 

Debelina proizvoda / funkcionalnega sloja - µm 175 / 175 - - 

Vodotesnost EN 1928 (A) razred W1 - - 

Vodni stolpec EN 20811 m 1,5 - - 

Odziv na ogenj EN ISO 11925-2 evrorazred E (*) - - 

FIZIKALNE IN MEHANSKE LASTNOSTI 

Masa na enoto površine EN 1849-2 g/m² 60 55 65 

Največja natezna trdnost (MD) EN 12311-1 N/50mm 310 260 360 

Raztezek pri največji natezni trdnosti (MD) EN 12311-1 % 17 12 22 

Največja natezna trdnost (XD) EN 12311-1 N/50mm 310 260 360 

Raztezek pri največji natezni trdnosti (XD) EN 12311-1 % 20 14 26 

Odpornost na pretrg MD EN 12310-1 N 55 35 75 

Odpornost na pretrg XD EN 12310-1 N 50 30 70 

LASTNOSTI PO STARANJU 

Umetno staranje z UV in toploto EN 1297 in EN 1296 preostala vrednost    

    Vodotesnost EN 1928 (A) razred W1 - - 

    Maksimalna natezna trdnost (MD) EN 12311-1 % 80 - - 

    Raztezek pri največji natezni trdnosti (MD) EN 12311-1 % 70 - - 

    Maksimalna natezna trdnost (XD) EN 12311-1 % 80 - - 

    Raztezek pri največji natezni trdnosti (XD) EN 12311-1 % 70 - - 

DODATNE LASTNOSTI 

Dolžina EN 1848-2 mm 50.000 - - 

Odstopanje dolžine EN 1848-2 odstopanje v % 0 0 - 

Širina EN 1848-2 mm 1.500 - - 

Odstopanje širine EN 1848-2 odstopanje v % 0 -0,5 +1,5 

Ravnost EN 1848-2 mm/10m - - 30 

Dimenzijska stabilnost (MD in XD) EN 1107-2 % - - 1 

Odpornost na penetracijo zraka EN 12114 m³/(m² h 50Pa) - - 2 

Vetrotesnost - - da - - 
(*): Testirano na mineralni volni in lesu 

Veljavno od: 20/06/2017 

Prvo CE označevanje: 23/11/2005 
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Nekatere metode testiranja so prilagojene standardu EN13859-2:2014 in/ali potrjenemu sistemu kakovosti FIBRAN ISO 9001:2008 (za podrobnosti se, prosimo, obrnite na svojega regionalnega predstavnika podjetja FIBRAN). Proizvajalčeve 
deklarirane vrednosti temeljijo na povprečju role. Te informacije se ujemajo z našim trenutnim poznavanjem področja. Nudimo jih skladno z UREDBA (EU) št. 305/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9.marca 2011 o določitvi 
usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS. Ta testiranja niso nadomestilo za kakršna koli testiranja, ki jih morate izvesti sami, da preverite ustreznost naših proizvodov za svoje potrebe za 
kakršno koli uporabo, ki je drugačna od tu opredeljene uporabe. Ob novejših spoznanj in izkušnjah lahko spremenimo informacije. Ker ne moremo predvideti vseh različic pri dejanskih pogojih končne uporabe, FIBRAN ne daje nikakršne garancije 
in ne prevzema nikakršne odgovornosti v povezavi s katero koli od informacij za uporabo, razen za v tem dokumentu opredeljeno. Nič v tej publikaciji se ne more uporabljati kot licenca za delovanje skladno s patentnimi pravicami  
ali kot priporočilo za poseganje v te pravice. Informacije o varnosti proizvoda so na voljo na zahtevo. Ta podatkovni list je tiskan dokument, ki velja brez podpisa 

 


