
A DUPONT™ TYVEK® KÍNÁLJA A FAVÁZAS MEGOLDÁSOK 
LEGSZÉLESEBB ÉS LEGKIVÁLÓBB VÁLASZTÉKÁT

1 … az épület számára optimális időjárás 
elleni védelmet, az Ön  számára pedig 

optimális gyártási és szolgáltatási folyamatokat 
biztosít

2 … tökéletes, megbízható és rendkívül tartós 
védelmet nyújt a négy természeti elem ellen

3 … könnyű, mégis hatékony védőréteg, 
amelyet könnyű felszerelni, és amelyet Ön a 

saját igényei szerint alakíthat ki

DUPONT™ TYVEK® FAVÁZAS MEGOLDÁSOK
LENYŰGÖZŐ RUGALMASSÁG, AMELY MINDEN TÍPUSÚ 
FAVÁZAS SZERKEZETHEZ ILLIK

Szerzői jog© 2015 DuPont. Minden jog fenntartva. A DuPont ovális logója, a DuPont™, The miracles of science™, a Tyvek® és az összes ® vagy ™ jelöléssel 
ellátott termék az E. I. du Pont de Nemours és a Vállalat, illetve a leányvállalataik regisztrált védjegyei vagy védjegyei. 2015/02

A RUGALMAS MÉRETVÁLASZTÉK KEVESEBB 
VESZTESÉGET ÉS NAGYOBB HATÉKONYSÁGOT JELENT

TYVEK® MEMBRÁNOK*
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

* Ezek a tekercsméretek elérhetők 
a Tyvek® Soft, Tyvek® Solid, Tyvek® 
Solid Silver és a Tyvek® UV Façade 
páraáteresztő fóliákhoz

AIRGUARD® AVCLS**
1.50 m x 50 m

2.80 m x 50 m

**Ezek a tekercsméretek elérhetőek 
az AirGuard® VCL párazáró  pára-
fékező  fóliacsaládhoz

TYVEK® TARTOZÉKOK***
50 mm x 25 m

60 mm x 25 m

75 mm x 25 m

100 mm x 25 m

*** Ezek a tekercsméretek elérhetők a 
Tyvek® akril ragasztószalaghoz

Ön megbízna egy olyan membránban, amelynek létfontosságú védőrétege az emberi 
hajszálnál is vékonyabb?

MIÉRT ILYEN TARTÓS A TYVEK®?
A termék vastagsága egyben funkcionális rétege  vízálló és páraáteresztő tulajdonsággal rendelkezik. 
Kialakításának köszönhetően a Tyvek® funkcionális rétege kb. 6–8-szor vastagabb, mint a közönséges 
többrétegű termékeké, a polietilén pedig hatékonyan szűri az UV sugárzást és kiváló hőstabilitást biztosít, 
ami kitűnő hosszú távú védelmet jelent. Még az emberi hajszál is kb. 3-szor vastagabb, mint a közönséges 
legtöbb többrétegű termékekben használt  mikroporózus réteg. A funkcionális réteg minősége létfontosságú az 
épület várható élettartama alatt nyújtott vízállósági teljesítmény megőrzése szempontjából.

SZABVÁNYOS 
TETŐ-ALÁTÉTHÉJAZATTYVEK® EMBERI HAJSZÁL

akár 220 mikron 
vastagságú 

funkcionális réteg

80 mikron
30 mikron

220 mikronos 
funkcionális réteg 

175mikronos 
funkciós réteg

Tyvek® UV Façade 
Tyvek® Solid 
Tyvek® Solid Silver

Tyvek® Soft

A többrétegű termékek közönséges 
mikropórusos rétege csak kb. 
30 mikronos funkcionális réteggel 
rendelkezik.

A módszerekkel, anyaghasználattal és építkezési részletekkel kapcsolatos javaslatok a DuPont tapasztalatán és aktuális tudásán alapulnak, és azokat a vállalat jóhiszeműen, általános útmutatóként juttatja el a tervezőkhöz, 
vállalkozókhoz és gyártókhoz. Ez az információ nem helyettesíti a tesztelést, amelyet adott esetben el kell végezni ahhoz, hogy Ön meg tudja állapítani azt, hogy a termékünk megfelel-e az Ön adott céljaira. Ezt az információt a vállalat 
átdolgozhatja, ha új ismeret és tapasztalat válik elérhetővé.
Minden variációt nem tudunk átírni a tényleges végfelhasználói körülményeknek megfelelően. A DuPont nem vállal garanciát és felelősséget a jelen információ semmilyen használatával kapcsolatban. A jelen kiadvány egyik része sem 
tekinthető a szabadalmi jogok megsértésére vonatkozó javaslat értelmében használt licencnek.
1 Kizárólag a Tyvek® számára Fali alkalmazásoknál használt favázas megoldások 

DuPont Magyarország Kft.

2040, Budaörs

Neumann János u.1.

Tel.: +36 23 509 401

Fax: +36 23  509-432

Mobil: +36 30 39 67 312

www.construction.tyvek.com
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3 ENERGIAHATÉKONY ÉPÜLETEK 4 SZABADSÁG AZ ÉPÍTÉSZETBEN ÉS A TERVEZÉSBEN 5 PRAKTIKUS BIZTONSÁG ÉPÜLETEK RENOVÁLÁSHOZ 
 ÉS MŰEMLÉKEKHEZ

KÜLTÉR BELTÉR KÜLTÉR BELTÉR KÜLTÉR BELTÉR

Tyvek® Solid Silver Tyvek® metalizált ragasztószalag AirGuard® Reflective Tyvek® metalizált ragasztószalag Tyvek® UV Façade Tyvek® UV Façade ragasztószalag AirGuard® Sd5 Tyvek® akril ragasztószalag Tyvek® Solid Tyvek® akril ragasztószalag  AirGuard® Smart Tyvek® akril ragasztószalag

➜ Sokkal jobb u-értékek
➜ Könnyű, beszerelése egyszerű
➜ Rugalmas, még alacsony hőmérsékleten is
➜ Fémes lakkozású 220 mikronos funkcionális réteg
	 = hosszú távú teljesítmény

➜ Ideális nyitott hézagképzésű homlokzatokhoz
➜ Könnyű, beszerelése egyszerű
➜ Rugalmas, még alacsony hőmérsékleten is
➜  220 mikronos funkcionális réteg =
	 hosszú távú teljesítmény

➜ Sokkal jobb u-értékek
➜ Erős, használata egyszerű
➜ Főként párás helyekre szerelhető fel
➜ Metalizált felület kiváló visszaverő képességgel (95%)
➜ Tartós, sérülésbíró metalizált réteg

➜ Erős, használata egyszerű
➜ 100% légmentes
➜ Segítségével a plafon szintjén és a falazatban
	 elkerülhető a kondenzáció

➜ Erős, használata egyszerű
➜ 100% légzárás
➜ Változó sd-érték – nedvességadaptív membrán
➜  Segítségével a plafon szintjén és
	 a falazatban elkerülhető a kondenzáció

➜ Légmentes, könnyű, beszerelése egyszerű
➜ Rugalmas, még alacsony hőmérsékleten is
➜ 220 mikronos funkcionális réteg = 
	 hosszú távú teljesítmény

1 EGÉSZSÉGESEBB, KELLEMESEBB BELTÉRI KLÍMA 
 – EGY BEVÁLLT MEGOLDÁS

2 PLUSZ VÉDELEM – MÉG LÉGMENTESEBB KIALAKÍTÁS

KÜLTÉR BELTÉR KÜLTÉR BELTÉR

Tyvek® Soft AirGuard® Sd5 Tyvek® akril ragasztószalag Tyvek® Solid Tyvek® akril ragasztószalag AirGuard® Sd5 Tyvek® akril ragasztószalag

➜ Légmentes, könnyű, beszerelése egyszerű
➜ Rugalmas, még alacsony hőmérsékleten is
➜ 175 mikronos funkcionális réteg = 
	 hosszú távú teljesítmény

➜ Légmentes, könnyű, beszerelése egyszerű
➜ Rugalmas, még alacsony hőmérsékleten is
➜ 220 mikronos funkcionális réteg = 
	 hosszú távú teljesítmény

➜ Erős, használata egyszerű
➜ 100% légzárás
➜ Segítségével a plafon szintjén és a falazatban
	 elkerülhető a kondenzáció

➜ Erős, használata egyszerű
➜ 100% légzárás
➜ Segítségével a plafon szintjén és a falazatban
	 elkerülhető a kondenzáció

A DuPont™® kiváló tartósságát a teljesítménye is igazolja Amikor más termékek károsodnak, a Tyvek® ellenáll az UV kitettségnek Ne építsen semmit, ami nem állja ki az idő próbáját! Döntsön a vízálló kialakítás mellett, válassza a Tyvek® praktikus megoldásátAz épületek megérdemlik az élethosszig tartó védelmet


