
Foi flexibile pentru hidroizolaţii - Partea 1:
Substraturi pentru învelitori de acoperiș
discontinue EN 13859-1

Foi flexibile pentru hidroizolaţii - Partea 2:
Substraturi pentru pereţi EN 13859-2

Fişe tehnice

Tyvek®DuPont™
Metal

Romănia
2510B
PEID si PP laminata cu un covor din material plastic (si banda
integrata)

RomânăDenumire model
Tip de suport Aplicabil pentru

Limba

FUNCTIONALITATI: PERMEABIL LA VAPORI, IMPERMEABIL LA APA, DURABILITATE, REZISTENTÃ LA FOC
0,045Difuzia vaporilor de apă (sd) EN ISO 12572 (C) m 0,0150,03

PROPRIETATE METODA UNITATI NOMINALA MINIMA MAXIMA

+100Rezistenţă la temperatură - °C -40-

-40Flexibilitate la temperaturi joase EN 1109 °C --

4Rezistenţă la razele UV - luni --

-Grosimea produsului / stratului funcţional - µm -7,4 mm / 0,220 mm

-Rezistenţă la infiltrarea apei EN 1928 (A) clasa -W1

-Coloană de apă EN 20811 m 2-

-Rezistenţă la foc EN ISO 11925-2 clasa -E

PROPRIETATI MECANICE SI FIZICE
437Masa pe unitatea de suprafaţă EN 1849-2 g/m² 377407

400Tensiunea de rupere (l=longitudinal) EN 12311-1 N/50mm 290345

18Elongaţie la tensiunea de rupere  (l) EN 12311-1 % 1014

345Tensiunea de rupere (t=transversal) EN 12311-1 N/50mm 235290

25Elongaţie la tensiunea de rupere (t) EN 12311-1 % 1520

225Rezistenţă la sfăşiere = penetrări cu cuiul (l) EN 12310-1 N 125175

225Rezistenţă la sfăşiere = penetrări cu cuiul (t) EN 12310-1 N 125175

PROPRIETATI DUPA IMBATRANIRE
Îmbătrănire artificială sub UV şi a căldurii: EN 1297 & EN 1296 valoare rămasă

-    Rezistenţă la infiltrarea apei EN 1928 (A) Clasa -W1

-    Tensiunea de rupere (l) EN 12311-1 % -90

-    Elongaţie la tensiunea de rupere  (l) EN 12311-1 % -85

-    Tensiunea de rupere (t) EN 12311-1 % -90

-    Elongaţie la tensiunea de rupere (t) EN 12311-1 % -85

PROPRIETATI SUPLIMENTARE
-Lungime (în functie de client, exprimată în m) EN 1848-2 Diferenta in % 00

+1,5Lăţime (în functie de client, exprimată în mm) EN 1848-2 Diferenta in % -0,50

30Abaterea dimensională EN 1848-2 mm/10m --

1Stabilitate dimensională (l şi t) EN 1107-2 % --

-Etanşeizare la apă de cusuturi EN 13859-1 OK / NOK -OK

0,1Rezistenţă la pătrunderea aerului EN 12114 m³/(m² h 50Pa) --

-Etanş la vânt - - -da

Data intrării în vigoare:
23/11/2005Data intrării in vigoare a primei certificari CE:
23/05/2018

Drepturi de autor © 2018 DuPont. Toate drepturile rezervate. DuPont Oval, DuPont™, The miracles of science™ şi Tyvek®, FireCurb™, Typar® sunt mărci comerciale înregistrate ale E.I. duPont de
Nemours and Company sau ale afiliaţilor acesteia.

www.construction.tyvek.com

Unele metode de testare sunt modificate conform EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014 si 2 si/sau conform sistemului de calitate certificat
al DuPont ISO 9001:2008 (pentru detalii, va rugam contactati reprezentanta locala DuPont). Aceste informatii sunt în conformitate cu
cunostintele noastre curente în materie si sunt oferite în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru
construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului. Acestea nu înlocuiesc orice teste care v-ar putea fi necesare pentru a stabili
personal compatibilitatea produselor noastre cu orice alte aplicatii decât cele specificate aici. Aceste informatii pot fi supuse unor
modificari pe masura ce devin disponibile cunostinte si experiente noi. Deoarece nu putem anticipa toate variatiile conditiilor reale de
utilizare, DuPont nu ofera niciun fel de garantii si nu îsi asuma nicio raspundere cu privire la utilizarea acestor informatii pentru alte aplicatii
decât cele mentionate aici. Niciuna dintre informatiile incluse în aceasta publicatie nu poate fi considerata drept o autorizatie de operare în
conformitate cu orice drepturi brevetate sau o recomandare de încalcare a acestora. Informatii referitoare la siguranta produsului sunt
disponibile la cerere. Aceasta fisa de date reprezinta un material tiparit si este valabila fara semnatura.
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