
DUPONT™ TYVEK® PŘEDSTAVUJE NEJŠIRŠÍ A 
NEJKVALITNĚJŠÍ NABÍDKU ŘEŠENÍ PRO DŘEVOSTAVBY 

1 … představuje optimální ochranu budovy 
proti působení vnějších vlivů počasí a 

současně optimální procesy výroby a služeb pro 
Vaši firmu

2 … poskytuje špičkovou, spolehlivou a vysoce 
odolnou ochranu proti čtyřem přírodním 

živlům

3 … představuje bariéru s nízkou hmotností, 
která je odolná, snadno se instaluje a kterou 

je možné upravit podle Vašich specifických 
požadavků

ŘEŠENÍ DUPONT™ TYVEK® PRO DŘEVOSTAVBY
JEDINEČNÁ FLEXIBILITA PRO POUŽITÍ 
U VŠECH TYPŮ DŘEVOSTAVEB

Copyright©2015 DuPont. Všechna práva vyhrazena. Oválné logo DuPont, DuPont™, The miracles of science™, Tyvek® a všechny produkty označené symboly® nebo 
™ jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami společnosti E. I. du Pont de Nemours and Company nebo jejích poboček. 03/2015

MOŽNOST ŠIROKÉHO VÝBĚRU VELIKOSTÍ UMOŽŇUJE 
NIŽŠÍ MÍRU ODPADU A VYŠŠÍ EFEKTIVNOST

FÓLIE TYVEK®*
1.50 m x 50 m

1.50 m x 100 m

2.80 m x 50 m

2.80 m x 100 m

3.00 m x 50 m

* Tyto velikosti jsou k dispozici pro 
Tyvek® Soft, Tyvek® Solid, Tyvek® 
Solid Silver a Tyvek® UV Façade

PAROZÁBRANY AIRGUARD®**
1.50 m x 50 m

2.80 m x 50 m

** Tyto velikosti jsou k dispozici pro 
AirGuard® Sd5

PŘÍSLUŠENSTVÍ TYVEK®***
50 mm x 25 m

60 mm x 25 m

75 mm x 25 m

100 mm x 25 m

*** Tyto velikosti jsou k dispozici pro 
Tyvek® Akrylátovou lepicí pásku

Důvěřovali byste fólii, jejíž funkční vrstva je tenčí než lidský vlas?

ČÍM JSOU PRODUKTY TYVEK TAK VÝJIMEČNÉ?
Funkční vrstva fólie představuje část, která zajišťuje vodotěsné i paropropustné vlastnosti. Tyvek® nabízí 
funkční vrstvu, která je cca 6x až 8x silnější než většina běžných paropropustných fólií a která je složena ze 
100% PE, vysoce stabilního proti působení UV záření a tepla. Použití tohoto materiálu zajišťuje jedinečnou 
dlouhodobou ochranu. Dokonce i lidský vlas je přibližně třikrát silnější než nejpoužívanější mikroporézní 
fólie vícevrstvých produktů.  Kvalita funkční vrstvy představuje zásadní roli při zachování vodotěsných vlastností 
během předpokládané životnosti budovy.

STANDARDNÍ PODSTŘEŠNÍ 
DIFÚZNÍ FÓLIETYVEK® LIDSKÝ VLAS

Výška funkční vrstvy 
až 220 mikronů

Výška 80 mikronů
Výška 30 mikronů

Výška funkční vrstvy 
220 mikronů 

Výška funkční vrstvy 
175 mikronů 

Tyvek® UV Façade 
Tyvek® Solid Silver
Tyvek® Solid

Tyvek® Soft

Běžné mikroporézní fólie vícevrstvých 
produktů používají funkční vrstvy s 
výškou pouze cca 30 mikronů.

Uvedená doporučení ohledně metod, používání materiálů a konstrukčních údajů se opírají o zkušenosti a aktuální stav poznatků společnosti DuPont a jsou uvedeny v dobré víře jako všeobecné pokyny pro designéry, stavební dodavatele 
a výrobce. Cílem těchto informací však není nahradit zkoušky, jejichž provedení může být vyžadováno za účelem zjištění vhodnosti našich výrobků pro vaše konkrétní účely. Tyto informace mohou být v případě dostupnosti nových po-
znatků a zkušeností změněny. Jelikož nemůžeme předpokládat veškeré varianty možných podmínek konečného použití výrobku, společnost DuPont nezaručuje a nepřebírá žádnou odpovědnost ve spojitosti s použitím těchto informací. 
Žádnou informaci uvedenou v této publikaci nelze považovat za doporučení nebo povolení k používání výrobku, které je v rozporu s patentovým právem.
1 Pouze pro řešení dřevostaveb s materiálem Tyvek® aplikovaná na svislé stěny

DuPont CZ s.r.o.

Pekařská 14/628

155 00 Praha - Jinonice

Infolinka: +420 800 120 016

www.tyvek.cz

www.construction.tyvek.com
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3 ENERGETICKY ÚČINNÉ BUDOVY 4 SVOBODA ARCHITEKTURY A DESIGNU 5 MODERNÍ BEZPEČNOST PRO REKONSTRUKCE 
 A PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ BUDOVY

EXTERIÉR INTERIÉR EXTERIÉR INTERIÉR EXTERIÉR INTERIÉR

Tyvek® Solid Silver Tyvek® Metalizovaná lepící páska AirGuard® Reflective Tyvek® Metalizovaná lepící páska Tyvek® UV Façade Páska Tyvek® UV Façade AirGuard® Sd5 Tyvek® Akrylátová lepicí páska Tyvek® Solid Tyvek® Akrylátová lepicí páska AirGuard® Smart Tyvek® Akrylátová lepicí páska

➜ Podstatně zdokonalené hodnoty tepelných ztrát (hodnoty U)
➜ Lehká, umožňuje snadnou instalaci
➜ Pružná, a to i při nízkých teplotách
➜ Lakovaná funkční vrstva s výškou 220 mikronů
	 = dlouhá provozní životnost

➜ Ideální pro použití u vnějšího pláště s otevřenými spárami
➜ Lehká, umožňuje snadnou instalaci
➜ Pružná, a to i při nízkých teplotách
➜ Výška funkční vrstvy 220 mikronů
	 = dlouhá provozní životnost

➜ Podstatně zdokonalené hodnoty tepelných ztrát (hodnoty U)
➜ Extrémně vysoká parotěsnost (sd 2000 m)
➜ Určená pro instalaci zejména v místech s vysokou vlhkostí
➜ Metalizovaný povrch s velmi vysokou odrazivostí až 95%
	 Metalizovaná vrstva odolná vůči stárnutí

➜ Robustní, umožňuje snadnou instalaci
➜ 100% vzduchotěsná
➜ Zabraňuje kondenzaci v oblasti stropu

➜ Robustní, umožňuje snadnou instalaci
➜ 100% vzduchotěsná
➜ Proměnlivá propustnost vodní páry (sd) –
	 fólie s přizpůsobením podle vlhkosti
➜  Zabraňuje kondenzaci v oblasti stropu

➜ Vysoce difúzní lehká, umožňuje snadnou instalaci
➜ Pružná, a to i při nízkých teplotách
➜ Výška funkční vrstvy 220 mikronů
	 = dlouhá provozní životnost

1 ZDRAVĚJŠÍ A KOMFORTNĚJŠÍ KLIMA V INTERIÉRU 
 – OSVĚDČENÉ ŘEŠENÍ

2 ZVÝŠENÁ OCHRANA – ZDOKONALENÁ VZDUCHOTĚSNOST

EXTERIÉR INTERIÉR EXTERIÉR INTERIÉR

Tyvek® Soft AirGuard® Sd5 Tyvek® Akrylátová lepicí páska Tyvek® Solid Tyvek® Akrylátová lepicí páska AirGuard® Sd5 Tyvek® Akrylátová lepicí páska

➜ Vysoce difúzní lehká, umožňuje snadnou instalaci
➜ Pružná, a to i při nízkých teplotách
➜ Výška funkční vrstvy 175 mikronů
	 = dlouhá provozní životnost

➜ Vysoce difúzní, lehká, umožňuje snadnou instalaci
➜ Pružná, a to i při nízkých teplotách
➜ Výška funkční vrstvy 220 mikronů
	 = dlouhá provozní životnost

➜ Robustní, umožňuje snadnou instalaci
➜ 100% vzduchotěsná
➜ Zabraňuje kondenzaci v oblasti stropu

➜ Robustní, umožňuje snadnou instalaci
➜ 100% vzduchotěsná
➜ Zabraňuje kondenzaci v oblasti stropu

Vynikající trvanlivost DuPont™ Tyvek® je osvědčená individuálními výsledky Kde u jiných produktů dochází k poškození, odolává Tyvek® účinkům UV záření Nepoužívejte na stavbě materiály, které neobstojí ve zkoušce času! Zvolte vodotěsné materiály Tyvek® a zůstaňte v suchuVáš dům si zasluhuje celoživotní ochranu


