
 

 

 

 

  Esőbiztos tetőaljzatot biztosító, diffúzóra nagymértékben nyitott, ragasztható alátétfólia  
 

A Permo®
 extreme RS SK² a megnövelt követelmé-

nyeknek eleget tevő és az esőbiztos tetőaljzat megva-

lósítását biztosító, diffúzióra nagymértékben nyitott, 

ragasztható alátétfólia. A fólia a rendkívül magas hő-

állóságának köszönhetően napelemmodulok alatti 

felhasználásra is alkalmas. 

Termékelőnyök 
 Diffúzóra nagymértékben nyitott (sd-érték 0,08 m) 

 A kettős öntapadó ragasztószalag (a rendszertar-

tozékokkal együtt alkalmazva) tartósan szélbiztos 

és vízálló ragasztást biztosít az átlapolások mentén 

 Hőálló 100 °C-ig 

 A tömítő szegély megfelelő átlapolást és haté-

konyabb vízelvezetést biztosít 

 Nagy vízzáróság (vízoszlop > 4500 mm) és csa-

póesőre ellenőrzött 

Alkalmazási terület* 
Alacsony hajlásszögű tetőkre 10°-os tetőlejtéstől. 

Esőbiztos tetőaljzat kialakításához. A  

kivitelezéshez csak a Klöber tartozékokat szabad hasz-

nálni. Ezeket kifejezetten a fóliához fejlesztettük ki és 

vontuk be a garanciavállalásba. 

Anyaga 
Ragasztható, kétrétegű alátétfólia, extra szakítószilárd-

ságú PES-Vlies különleges monolit bevonattal 

Cikkszám 
KU 0171-11 

Rendszertartozékok 
 

  Permo®
 TR plus  

 Pasto®
 

 Permo®
  extreme tömítő-

paszta 

 EPDM párakivezető cső 

mandzsetta 

  Permo®  seal 

 Permo® absorber 

 Permo®  extreme 

csatlakozó ido-

mok 

 

MŰSZAKI ADATOK 
    

Felületre vetített tömeg (területi sűrűség), DIN EN 1849-2 kb. 240 g/m2    
Éghetőség, EN 13501-1, EN 11925-2 E    
Vízzáróság, EN 1928 W1    
Páraáteresztő képesség, sd-érték, EN 12572 0,08 m    
Szakítószilárdság hossz-/ keresztirányban, EN 12311-1 310 N/5 cm 360 N/5 cm    
Nyúlás hossz-/ keresztirányban, EN 12311-1 45 % 55 %    
Szeg átszakítással szembeni ellenállás hossz-/ keresztirány-

ban, EN 12310-1 

215 N 200 N    

Hőállóság -40ºC /+100ºC    
Vízzáróság, EN 20811 > 4500 mm    
Átszellőzés < 0,1 m³/m² h 50 Pa    
UV-állóság, EN 13859-1 szerinti vizsgálati feltételekkel 4 hónap    
Kültéri időjárásállóság ideiglenes fedésként 8 hét    
Berlini Műszaki Egyetem csapóeső-tesztjén megfelelt    
* A tetőaljzatként történő megvalósítás külön megállapodás tárgyát képezi a megbízóval vagy a tervezővel, mivel a ZVDH-termékadatlapban a 

diffúzióra nyitott, esőbiztos és vízhatlan tetőaljzatok jelenleg még nincsenek jóváhagyva.  

TS-09#60-DE-1115. Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. ® A Klöber GmbH bejegyzett védjegye. 
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