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  Technický list                                                                     
Umělohmotná hydroizolační fólie           0099 
z měkčeného PVC - P pro izolace         
pozemních a podzemních staveb  
a pro ochranu staveb proti radonu  
z podloží 
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Výrobce: 
 
Compania De Laminaciones 
Sinteticas Sintec, S.L. 
CL Pintor Salvador Aspiazu, 12-B º5 
01008 Viktoria, Španělsko  
 
Certifikace: 
Certifikát číslo 0099/CPD/A86/0010 ze dne 15. 12. 2009, vydaný Aenor, Génova 6, 280 04, Madrid Španělsko   
 
Výrobek:     

Eurofol je nevyztužená hydroizolační fólie z měkčeného PVC 
(PVC-P). Vyrábí se v barvě černé. Vyznačuje se vysokou 
flexibilitou, odolností proti proděravění, dobrou odolností 
mechanickému napětí a proti protržení. Není UV odolný a také 
neodolává olejům, dehtům, bitumenům a organickým 
rozpouštědlům. Není kompatibilní s polystyreny a jinými 
materiály s plastu. Je nutné použít separační vrstvu 
(např.getextílie). 

Balení: 
Tloušťka 0,5 mm - 2,0 mm 
Šířka 2,05 m 
Návin 20 m 
Barva Standardní černá 
 

 
Použití:    

Eurofol je určen pro izolace pozemních a podzemních staveb 
proti tlakové a prosakující vodě, jako izolační soustava systémů 
proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod a jako účinná 
izolace proti pronikáni radonu. Folie Eurofol se používají 
především pro izolace základů. 
 

 
Způsob aplikace:    

Hydroizolační fólie Eurofol se spojuje svařováním horkým  
vzduchem nebo topným klínem. S hydroizolačními PVC fóliemi 
Eurofol lze bez jakýchkoli úprav pracovat, pokud okolní teplota 
neklesne pod +5°C. Za nižších teplot se již doporučuje 
hydroizolační fólie před rozvinováním temperovat ve 
vytápěných prostorách a následně bez zbytečných prodlev 
aplikovat.  
Aplikace PVC fólií při teplotách pod 0°C se nedoporučuje. Ve  
výjimečných případech (nutnost oprav) lze fólie svařovat i při  
teplotách do -5°C. Práce nesmí být prováděny za deště a 
sněžení. 
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Technická data: 
 
Vlastnosti   Jednotka    Hodnota    Zkušební norma   
 Specifická hmotnost    g/cm3    1,3 – 1,6    EN 1183-1   

 Tloušťka    mm N/mm2    ±5%  
 EN 1849-2  
EN 12311-2   

 Tahové vlastnosti: maximální tahová síla 
(podél/napříč)   N/50mm   >12  EN 12311-2   
Tahové vlastnosti: Protažení (podél/napříč)    %   ≥200    EN 12311-2   
 Odolnost proti protrhávání  N   ≥70    EN 12310-2 
 Ohebnost za nízkých teplot    ºC    < -35    EN 495-5   
Vodotěsnost pro vodu v kapalném skupenství    MPa/h    odolává    EN 1928   
 Odolnost proti prorůstání kořenů    -   bez prorůstání    EN 13948 
 Rozměrová stálost    %   < 2  EN 1107-2   
 Reakce na oheň  -  Třída F    EN 13501-5 
 

 
 

Uživatelské informace 
Skladování: Eurofol V je zabalen v rolích a ty jsou uloženy na 
paletách. Role jsou uchyceny pomocí obalové fólie. Materiál je 
nutné chránit před povětrnostními vlivy a znečištěním. 
Doporučuje se skladovat v čistých a suchých skladech.  
Odpady: Čistý odpad lze recyklovat, nevhodný skládkovat a 
znečištěný nebezpečnými látkami je nutné zlikvidovat ve 
spalovně. 
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