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Folia hydroizolacyjna  

FATRAFOL 818/V  

 

Karta techniczna nr: TL 5-1017-09         

Wydanie nr: 13    

Ważna od: 22. 02. 2020 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Opis produktu 

FATRAFOL 818/V to folia dachowa wykonana na bazie PVC-P z wbudowanym welonem 

szklanym. Folia jest produkowana wyłącznie w wersji stabilizowanej na promieniowanie UV, 

oznaczonej jako FATRAFOL 818/V-UV. Folia jest wytwarzana metodą ekstruzji wielokrotnej.  
_______________________________________________________________________________________ 

 

Zastosowanie 

Folia FATRAFOL 818/V-UV jest przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych pokryć na 

dachach płaskich, obciążonych kruszywem, warstwą użytkową lub roślinną. Folia nie jest 

odpowiednia do wykonywania pokryć mechanicznie kotwionych do podłoża ani pokryć bez 

warstwy obciążającej. 

 

Folia FATRAFOL 818/V-UV jest odporna na długotrwałe oddziaływanie promieniowania UV, 

nadaje się więc przede wszystkim do zastosowań, w których nie ma możliwości zapewnienia 

ochrony przeciw bezpośredniemu oddziaływaniu czynników atmosferycznych na całej powierzchni 

pokrycia dachowego, np. nawierzchnia na podkładkach dystansowych. Folia FATRAFOL 818/V-

UV może być również użyta do obróbki attyk. W celu łatwiejszej obróbki powierzchni pionowych 

(attyk) zaleca się użycie folii FATRAFOL 810 (810/V), jednak nie wyklucza się zastosowania folii 

FATRAFOL 818/V-UV. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Sposób użycia  

Folia może być instalowana na miejscu budowy jedynie przez odpowiednio wyspecjalizowanych 

pracowników i wyszkolone pod tym kątem firmy. Folię montuje się zgodnie z zasadami opisanymi 

w Instrukcji konstrukcyjnej i technologicznej producenta, obowiązującej w momencie 

przeprowadzania izolacji.  

 

Jeśli warstwa sąsiadująca z foliowym pokryciem powierzchni dachowej zawiera piankę 

polistyrenową lub elementy bitumiczne, należy uniemożliwić ich bezpośredni kontakt, stosując 

warstwę oddzielającą. 

 

Folię można łączyć metodą zgrzewania gorącym powietrzem przy użyciu ręcznych lub 

automatycznych urządzeń spawalniczych. Układanie i łączenie folii można wykonywać w 

temperaturze powietrza otoczenia powyżej -5 °C. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

KARTA TECHNICZNA  



www.fatrafol.cz Nr TL 5-1017-09, Wydanie 13, Strona 2  

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Dane produktu 

FATRAFOL 818/V-UV spełnia wymogi EN 13956. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Wymiary  

   

Grubość [mm] 
(EN 1849-2) 

Szerokość [mm]  
(EN 1848-2) 

Długość [m]  
(EN 1848-2) 

Ilość [m2] 

1,20 (-0,06; +0,12) 2050 (-10; +20) 20 (-0; +1) 

25 (-0; +1) 

41,00 

51,25 

1,50 (-0,07; +0,15) 2050 (-10; +20) 15 (-0; +0,7) 

20 (-0; +1,0)    

30,75 

41,00 

1,80 (-0,09; +0,18) 2050 (-10; +20) 16,5 (-0; +0,8) 33,825 

2,00 (-0,10; +0,20) 2050 (-10; +20) 15 (-0; +0,7) 30,75 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Kolor 

Folia FATRAFOL 818/V-UV jest produkowana w kolorze RAL 7035. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Pakowanie, transport, przechowywanie 

FATRAFOL 818/V-UV jest zapakowany w rolki, ułożone na drewnianych paletach i owinięte folią 

opakowaniową. Folię zaleca się przewozić w krytych środkach transportu i przechowywać w 

oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Zalecana temperatura przechowywania wynosi od -5 °C do 

+30 °C. Na budowie należy chronić folię przed zabrudzeniem. Do czasu montażu zaleca się chronić 

folię przed wpływem czynników atmosferycznych. 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

Parametry techniczne 

 

Właściwość  Norma badawcza  Wartość 

1,20 mm 1,50 mm 1,80 mm 2,00 mm 

Widoczne wady  EN 1850-2 spełnia  spełnia  spełnia  spełnia  

Prostolinijność  EN 1848-2 ≤ 30 mm ≤ 30 mm ≤ 30 mm ≤ 30 mm 

Płaskość  EN 1848-2 ≤ 10 mm ≤ 10 mm ≤ 10 mm ≤ 10 mm 

Stałość wymiarów  EN 1107-2 max. ± 0,1%  max. ± 0,1% max. ± 0,1% max. ± 0,1% 

Wytrzymałość na rozciąganie        WZD   

                                                                WSZ 

 EN 12311-2   

 metoda B 

≥ 11 N/mm2 

≥ 11 N/mm2 

≥ 11 N/mm2 

≥ 11 N/mm2 

≥ 11 N/mm2 

≥ 11 N/mm2 
≥ 11 N/mm2 

≥ 11 N/mm2 

Rozciągliwość                                                   

                                                                                   

                                                                    WZD   

                                                              WSZ 

≥ 200 % 

≥ 200 % 

≥ 200 % 

≥ 200 % 

≥ 200 % 

≥ 200 % 
≥ 200 % 

≥ 200 % 

Odporność na rozdzieranie               WZD   

                                                              WSZ 
 EN 12310-2 ≥ 90 N 

≥ 90 N 

 

≥ 110 N 

≥ 110 N 

 

≥ 140 N 

≥ 140 N 

 

≥ 150 N 

≥ 150 N 

 

Elastyczność w niskich temperaturach 

 

 EN 495-5 ≤ -30 °C ≤ -30 °C ≤ -30 °C ≤ -30 °C 

Odporność na rozwarstwianie się w 

miejscu połączenia                                      
WZD 

                                                                WSZ 

 EN 12316-2  ≥ 250 N/50 

mm 

≥ 250 N/50 

mm  

≥ 250 N/50 

mm 

≥ 250 N/50 

mm 

≥ 250 N/50 

mm 

≥ 250 N/50 

mm 

≥ 250 N/50 

mm 

≥ 250 N/50 

mm 

Wytrzymałość miejsca połączenia na 

ścinanie                                                 
                                                                   WZD   

                                                            WSZ 

 EN 12317-2 ≥ 500 N/50 

mm 

≥ 500 N/50 

mm 

≥ 650 N/50 

mm 

≥ 650 N/50 

mm 

≥ 800 N/50 

mm 

≥ 800 N/50 

mm 

≥ 800 N/50 

mm 

≥ 800 N/50 

mm 

Wodoszczelność, 400 kPa   EN 1928  

 metoda B 

spełnia  spełnia  spełnia  spełnia  

Odporność na obciążenie statyczne  EN 12730  

 metoda B 

spełnia  

20 kg  

spełnia  

20 kg 

spełnia  

20 kg 

spełnia  

20 kg 

Reakcja na ogień  EN 13501-1 klasa E klasa E klasa E klasa E 

Odporność na uderzenia   EN 12691  

 metoda A 

spełnia  

1000 mm 

spełnia  

 1250 mm 

spełnia  

1500 mm 

spełnia  

 1500 mm 

 EN 12691  

 metoda B 

spełnia  

 2000 mm 

spełnia  

 2000 mm 

spełnia  

 2000 mm 
spełnia  

2000 mm 

Ekspozycja na promieniowanie 

ultrafioletowe (UV), podwyższoną 

temperaturę oraz wodę (dotyczy 

wyłącznie wersji 818/V-UV) 

 EN 1297 spełnia  

stopień 0 

spełnia  

stopień 0 

spełnia  

stopień 0 

spełnia  

stopień 0 

Przepuszczalność pary wodnej – 

współczynnik oporu dyfuzyjnego μ  

 EN 1931 

  

20000  

± 30 % 

20000  

± 30 % 

20000  

± 30 % 
20000  

± 30 % 

Odporność na przerastanie korzeniem 

roślin 

 EN 13948 

 FLL test 

spełnia  spełnia  spełnia   spełnia  

 

 

 



www.fatrafol.cz Nr TL 5-1017-09, Wydanie 13, Strona 4  

 

 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia  

 

Podczas układania i łączenia folii należy przestrzegać wszystkich aktualnie obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Dokumentacja związana 

• Instrukcja konstrukcyjna i technologiczna systemu hydroizolacyjnego dachów  

FATRAFOL-S (PN 5415/2011) 

• Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z EN 13956:2012, wydany 

przez CSI, a. S., osoba notyfikowana 1390 

_______________________________________________________________________________________ 

  

Informacje prawne 

Zawarte tu informacje techniczne opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy i dotyczą 

użytkowania produktu w warunkach normalnego zastosowania. Informacje, zawarte w aktualnej 

Karcie Technicznej, są podane zgodnie z zakładanym zastosowaniem produktu i nie są kompletne. 

Przed rozpoczęciem pracy użytkownik powinien upewnić się, że produkt jest przeznaczony do 

zamierzonego użytku. Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do skontaktowania się ze sprzedawcą 

lub producentem niniejszego produktu w celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych 

dotyczących jego użycia, jeśli uznają, że informacje, które mają do dyspozycji, wymagają 

jakichkolwiek uściśleń, zarówno w przypadku normalnego, jak i konkretnego sposobu użycia 

niniejszego produktu. Prosimy upewnić się, że mają Państwo do dyspozycji najnowsze wydanie 

Karty Technicznej produktu. Aktualna Karta Techniczna oraz inne informacje są dostępne u 

przedstawiciela handlowego lub technicznego producenta lub na stronie internetowej 

www.fatrafol.cz.-
_______________________________________________________________________________________ 

 

Producent 

Fatra, j.c., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Republika Czeska  

tel.: +420 577 50 3323 (1111)  

e-mail: studio@fatrafol.cz 

www.fatrafol.cz 

mailto:studio@fatrafol.cz

