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Nowy Ekran Włochaty wyróżnia się połączeniem dużej wytrzymałości z bardzo wysoką paro-przepuszczalnością. 
Takie połączenie jest wyjątkiem na rynku membran, ponieważ w dotychczasowych technologiach produkcji, ze 
wzrostem wytrzymałości i ciężaru powierzchniowego, spada paro-przepuszczalność membran.  
 
Nowy trzywarstwowy ekran ma duży ciężar powierzchniowy 265g/m² i w całości jest wytwarzany z polipropylenu 
(PP). Spodnią warstwą jest włóknina igłowana stanowiąca jednocześnie warstwę antykondensacyjną i wyrównującą. 
 
Ekran Włochaty jest w zastosowaniach bardzo uniwersalny lecz warstwa igłowana predysponuje go szczególnie do 
użycia pod pokrycia układane na deskowaniach i poszyciach w ogóle. Jest polecany pod wszelkiego rodzaju blachy 
łączone na rąbki lub układane na zakład (systemy płytek karo). Nowy ekran ma grubość w stanie wolnym ok. 1,5 
mm a ściśnięty ok. 0,9 mm . Taka grubość pozwala zniwelować drobne nierówności w postaci wystających łepków 
gwoździ i innych niewielkich odchyłek poszycia.  
  
  
  
Tak samo znakomicie sprawdza się pod wszystkimi pokryciami płytkowymi typu łupki, płyty włókno-cementowe czy 
dachówki blaszane (aluminiowe). Jego uniwersalność polega również na tym, że dzięki grubej warstwie czynnej (film 
o ciężarze 80g/m²) może być układany jako warstwa podkładowa na wszelkich dachach również tych 
klasyfikowanych jako płaskie jeżeli tylko producent pokrycia zasadniczego przewiduje takie materiały w swoim 
systemie. Jest wystarczająco gruby i mocny aby spełniać wymagania wszelkich konstrukcji i pokryć. Spisuje się 
równie znakomicie pod pokryciami leżącymi na łatach (dachówki, blachy profilowane, itp.) bez względu na to czy 
leżą na poszyciach czy bezpośrednio na konstrukcji i termoizolacji. 
  
 
  

PARAMETR DACHOWA ENERGETYCZNA 

Materiał polipropylen - 3 warstwy 

Masa [g/m2] 265+/-20 

Sd – równoważna dyfuzyjnie warstwa powietrza [m] 
0,015 

(+0,06/-0,01) 

Wytrzymałość na zerwanie [N / 5cm] 
wzdłuż 500(+/-200) 

w poprzek 550 (+/- 200) 

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 
wzdłuż 60 (+40/-30) 

w poprzek 80 (+40/-30) 

Wytrzymałość na rozdzieranie na gwoździu [N] 
wzdłuż 400(+/-150) 

w poprzek 500 (+/-150) 

Odporność na słup wody  1 m 

Standardowe wymiary na rolce [m] szer. 1,5m dł. 30m 

Klasa palności  E-d2 
 

 


