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Guttafol DO 135S       
Systém difuznì otevøených fólií
�  3-vrstvá kontaktní støe�ní fólie pro vytvoøení doplòkové hydroizolaèní vrstvy �ikmé støechy
�  spolehlivá ochrana podstøe�í pøed pronikáním vìtrem hnaného de�tì a snìhu spárami skládané krytiny  
�  vysoká mechanická odolnost umo�nuje aplikaci pøímo na tepelnou izolaci nebo bednìní
�  vysoká prostupnost pro vodní páru (hodnota Sd 0,02) 
�  lze pou�ít ji� od sklonu 17° (v závislosti na bezpeèném sklonu krytiny)
�  aplikace i do konstrukcí provìtrávaných fasád bez otevøených spár 

Montážní pokyny
Pøi pokládce Guttafol DO 135S (dále jen fólie) je tøeba respektovat platné stavební normy a pøedpisy. Fólie se pokládá 
ve vodorovných pruzích pøímo na krokve nebo èisté a suché bednìní, popø. desky nadkrokevního systému a to 
postupnì  od okapu k høebeni poti�tìnou stranou smìrem k exteriéru. Folii je potøeba polo�it tak, aby na ní nevznikaly 
�ádné nerovnosti, pøeklady, prùhyby nebo øasení, které by zamezovaly odvodu vody smìrem k okapu nebo naopak 
pøivádìly vodu ve smìru ke kontralatím (napø. nadzdvihnutou tepelnou izolací mezi krokvemi). Horizontální pøesah se 
provádí v �íøi 12 cm a to v�dy tak, aby vrchní pás pøekryl pás spodní, pro snadnìj�í aplikaci je tento pøesah na fólii 
naznaèen pøeru�ovanou èárou. U slo�itìj�ích detailù jako je napø. høeben, ú�labí, náro�í atd. doporuèujeme pøesah 
30cm. Pracovnì lze fólii k podkladu pøipevnit napø. sponkami nebo høebíky s plochou hlavou, ale pouze v místech 
budoucího pøesahu vý�e polo�eným pásem fólie nebo na krokvích v místì, kde budou pøekryty kontralatí. Spojení 
pøesahù mezi sebou pøi sklonu men�ím ne� 22° (nebo v pøípadì po�adavku na vy��í tìsnost fólie) je tøeba provést 
páskou Gutta Reparband nebo Guttaband DO Profi. K podkladu se fólie pøipevòuje pomocí kontralatí, tak aby byl 
zabezpeèen odtok vody po fólii a odvìtrání pøípadné vlhkosti z konstrukce. Minimální vý�ka kontralatì je 40mm. Na 
okapové hranì se folie pøipevòuje pomocí pásky Gutta Reparband k okapnici. Vertikální spoj fólie je mo�né provádìt 
pouze pod kontralatí a s minimálním pøesahem 20cm, v místì spoje pod kontralatí je nutné provést slepení páskou 
Gutta Reparband. Pro lokální opravy fólie, prostupy a napojení na navazující konstrukce je urèena páska Guttaband 
DO Profi.  Ú�labní kontralatì a od sklonu 22°  a ní�e v�echny kontralatì je tøeba v�dy utìsnit páskou Guttaband 
pìnová páska pod kontralatì. Pøi montá�i je potøeba zamezit styku fólie s ropnými látkami, rozpou�tìdly a chemickou 
impregnací na ochranu døeva. Fólie nesmí být vystavena pøímému sluneènímu záøení déle ne� 2 mìsíce. Fólii doporu-
èujeme zakrýt krytinou co nejdøíve po montá�i, co� výraznì pøispìje k její trvanlivosti a spolehlivosti.

  

 

 

 
plošná hmotnost  
šířka / délka v roli  
reakce na oheň  
odolnost proti pronikání vody
pevnost v tahu podélná / příčná
odolnost proti protržení hřebíkem
ekvivalentní difuzní tloušťka - Sd
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