
Jednowarstwowe systemy hydroizolacyjne z PVC

Hydroizolacja pow³ok dachowych

Izolacja obiektów budowlanych przeciwko wilgoci z gleby, wodzie podskórnej
i gruntowej, niektórym cieczom i radonowi

Hydroizolacje specjalistyczne • baseny p³ywackie, stawy i oczka wodne

Dachowe systemy hydroizolacyjne FATRAFOL S

Charakterystyka i zastosowanie
Dachowe systemy hydroizolacyjne FATRAFOL-S stosowane s¹ jako jedno pow³okowe pokrycia
dachowe na wszystkich typach budynków /. p³askim lub spadzistym dachem na obiektach
mieszkalnych, u¿ytecznoœci publicznej, administracyjnych, przemys³owych, rolnych.
sportowych itp. System jest odpowiedni dla ró¿norodnych konstrukcji dachów tj. dla dachów
jednopowlokowych i dwu pow³okowych, wentylowanych i niewentylowanych. z warstw¹
izolacji termicznej, dachów odwróconych, spadzistych i p³askich oraz dla dachów z ruchem
pieszym i ko³owym, balastowych, nawadnianych ogrodów zielonych etc.
Pokrycia dachowe systemu FATRAFOL-S mog¹ byæ uk³adane na wszystkie ogólnie stosowane
pod³o¿a (beton, betonowe prefabrykaty, beton komórkowy, drewno, styropian,
pianka z poliuretanu, p³yty z w³ókien mineralnych, pokrycie bitumiczne).
Folie aplikowane s¹ tak nowym budownictwie, jak i przy naprawach, rekonstrukcjach czy
modernizacji starszych obiektów.
Pokrycie z folii Fatrafol nie wymaga ¿adnej konserwacji i charakteryzuje siê d³ug¹ ¿ywotnoœci¹.
W celu zapewnienia wysokich walorów produktów finalnych kierunki rozwoju oraz produkcja
folii izolacyjnych w firmie Aliachem-Fatra podlega bie¿¹cej kontroli i certyfikacji
zgodnie z norm¹ F.N ISO 9001 (Certyfikat systemu kierowania jakoœci¹) oraz F.N ISO
14004 (Certyfikat systemu ochrony œrodowiska naturalnego w zarz¹dzaniu firm¹).

Zalety
• doskonal¹ odpornoœæ na dzia³anie warunków
atmosferycznych
• wysoka wytrzyma³oœæ, odpornoœæ na
naprê¿enia, elastycznoœæ
• bardzo dobra odpornoœæ chemiczna na
dzia³anie agresywnych substancji z atmosfery
• wysoki stopieñ przepuszczalnoœci pary wodnej
• odpornoœæ na przebicia korzeniami rosn¹cych
roœlin
• doskona³a zdolnoœæ do zgrzewania (³atwe
naprawy uszkodzeñ mechanicznych)
• minimalne obci¹¿enie konstrukcji noœnej dachu
• minimalne ryzyko po¿arowe obiektu
• gwarancja higieny i nieszkodliwoœci dla zdrowia
• ³atwoœæ wykonywania technologicznych
uszczelnieñ np. klimatyzatory, anteny,
wentylacje
• materia³ podlega recyclingowi

FATRAFOL



Folia hydroizolacyjna z PCV-P FATRAFOL 810
FATROFOL 810 jest podstawowym typem hydroizolacyjnej folii dachowej. 
Materia³ jest wzmocniony zbrojeniem z siatki poliestrowej, która gwarantuje 
wysoka wytrzyma³oœæ strukturaln¹ i nadaje stabilizacjê wymiarów. Folie oprócz 
standardowego jasnoszarego koloru mo¿na wyprodukowaæ w kolorach 
pomarañczowym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Materia³ stosowany przede 
wszystkim jako jednowarstwowe pokrycie dachowe nowych obiektów, 
mechanicznie kotwione do podk³adu, bez warstwy doci¹¿aj¹cej. Jednowarstwowe 
izolacje na bazie folii Fatrafol 810 gwarantuj¹ minimalne obci¹¿enie konstrukcji 
noœnej i znajd¹ zastosowanie przede wszystkim dla dachów bez mo¿liwoœci 
przeniesienia dodatkowych obci¹¿eñ warstw¹ pokrycia.

Folia hydroizolacyjna z PCV-P FATRAFOL 807
FATRAFOL 807 jest hydroizolacyjn  foli¹ dachow¹ z doln¹ warstw¹ odporn¹ na 
dzia³anie bitumów. Spodnia strona membrany wzmocniona jest podk³adem z 
nietkanego w³ókna. W ofercie oprócz standardowego jasnoszarego koloru dostêpne 
s¹ folie w kolorach: pomarañczowym, czerwonym, niebieskim lub zielonym. 
Materia³ znajduje szerokie zastosowanie przy renowacji istniej¹cych pokryæ 
bitumicznych z mo¿liwoœci¹ przyklejenia do pod³o¿a lepikiem lub klejem 
poliuretanowym. Zastosowanie tego typu folii jest nadzwyczaj korzystne je¿eli 
konstrukcja dachu nie dopuszcza mechanicznego mocowania folii czy przeci¹¿enia 
dachu.

Folia hydroizolacyjna z PCV-P FATRAPOL 808
FATRAFOL 808 jest hydroizolacyjna dachow¹ foli¹ ze zintegrowan¹ warstw¹ 
nietkanej w³ókniny. Produkowana w kolorze zielonym na dachach z zieleni¹ 
przyjemnie wp³ywa na estetykê obiektu. Folia jest przeznaczona do pokryæ 
dachowych w systemach dachów balastowych / nawierzchni¹ z kostki brukowej na 
podk³adzie ze ¿wiru ora/ pod wegetacyjny kompleks warstw dachu z zieleni¹ lub 
pod warstwê termoizolacji w tzw. „odwróconych dachach". Dziêki pe³nej 
odpornoœci na penetracjê korzeni roœlin dzia³anie mikroorganizmów w glebie oraz 
pleœni, folia nie wymaga zastosowania dodatkowych izolacji zabezpieczaj¹cych, 
nawet w przypadku dachów z uprawami intensywnymi.

Folia hydroizolacyjna z PCV-P FATRAPOL 804
FATRAFOL 804 jest homogeniczn¹ foli¹ dachow¹ w kolorze szarym. Dostêpna na 
zamówienie w kolorze pomarañczowym, czerwonym, niebieskim i zielonym.
Materia³ stanowi uzupe³nienie systemu folii dachowych Fatrafol-S dla dachów o 
rozmaitym kszta³cie do opracowania detali (wentylacje, klimatyzatory, przy³¹cza 
technologiczne). Parametry folii zwi¹zane z rozci¹ganiem i ³atwoœci¹ kszta³towania 
materia³u umo¿liwiaj¹ szczelne i szybkie wykonanie pewnych obróbek nawet 
ciê¿ko dostêpnych detali takich jak naro¿niki przy³¹cza o skomplikowanych 
kszta³tach . 

Folia paroszczelna FATRAPAR E
FATRAPAR E jest specjaln¹ foli¹ na bazie modyfikowanego polietylenu. 
Produkowana jest w niebieskim kolorze. Znajduje zastosowanie jako warstwa 
paroszczelna w dachach z warstw¹ izolacji cieplnej. Charakteryzuje siê wysok¹ 
szczelnoœci¹ na przenikanie pary, tolerancj¹ na bitumy i polistyren oraz odpornoœci¹ 
na dzia³anie agresywnych zwi¹zków chemicznych i ich oparów. Materia³ ³atwy w 
monta¿u, nieszkodliwy dla zdrowia.
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Podstawowe dane folii systemu FATRAFOL-S
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Gruboœæ warstwy izoluj¹cej |mm|

Gruboœæ catkowita |mm]

Szerokoœæ |mm|

Nawiniêcie folii na szpuli |m|

Nawiniêcie folii na szpuli |nr|

Odpornoœæ dyfuzji pary wodnej 4 [l]

-

2,00

1200

15

18

7500

1.50

3,00

1300

15,4

20

7996

1,20

2,50

1300

15,4

20

7222

-

1,20; 1,50

1300

20

26

8100

0,15

0,15; 0,20

2000 - 4000

432 / 324

min. 250000

System izolacyjny FATRAFOL-H
Charakterystyka i zastosowanie
System izolacyjny FATRAFOL-H przeznaczony jest do dwustronnie zabudowanych, 
zazwyczaj jednowarstwowych, pow³ok z folii jako izolacja placów budów przeciwko 
wilgoci przenikaj¹cej z gleby, wodzie pod ciœnieniem podskórnej i gruntowej, niektórym 
cieczom oraz radonowi. Folia przeznaczona jest do wytwarzania pow³ok izolacyjnych 
fundamentów wszystkich typów obiektów mieszkalnych, u¿ytecznoœci publicznej, 
administracyjnych, przemys³owych, rolnych, sportowych itd. Folia jest odpowiednia dla 
wszystkich typów œrodowiska o ró¿nym stopniu agresywnoœci chemicznej i biologicznej w 
zakresie temperatur od-20 "C do+40 °C. Na podstawie wieloletnich doœwiadczeñ zosta³ w 
pe³ni opracowany i sprawdzony kompleksowy system izolacyjny do ochrony membran w 
trakcie jej eksploatacji. S³u¿yæ temu ma sposób tuczenia oraz asortyment akcesoriów 
uzupe³niaj¹cych. System w sposób jednoznaczny rozwi¹zuje problem szczelnych przejœæ w 
izolacji i obróbki detali. Oprócz poni¿ej opisanej folii FATRAFOL 803 firma FATRA oferuje 
inne typy folii do wykonywania hydroizolacji fundamentów i innych podziemnych czêœci 
budowli. Informacje i dane o pozosta³ych typach folii z systemu FATRAFOL-H bêd¹ 
udostêpnione na ¿yczenie.

Zalety
• wysoka wytrzyma³oœæ i zdolnoœæ do 
rozci¹gania
• trwa³a wytrzyma³oœæ na œciskanie
• doskona³a zdolnoœæ spawania
• odpornoœæ na dzia³anie agresywnych 
wód gruntowych
• sprê¿ystoœæ i zdolnoœæ do zginania w 
niskich temperaturach
• doskona³a odpornoœæ przeciwko 
perforacji
• odpornoœæ na przebicia przez rosn¹ce 
korzenie roœlin
• odpornoœæ na mechaniczne obci¹¿enie 
przy osiadaniu budowy
• nieszkodliwoœæ do zdrowia i œrodowiska
naturalnego

Folia hydroizolacyjna z PCV-P FATRAFOL 803
FATRAFOL 803 jest homogeniczn¹ foli¹ wyprodukowan¹ technologi¹ walcowania
i laminowania. Folia oferowana w br¹zowym kolorze oraz mlecznym i ostrzegawczym 
¿ó³toczarnym. Folia charakteryzuje siê doskona³¹ odpornoœci¹ na dzia³anie wiêkszoœci 
kwasów organicznych, zasad, soli, a przeznaczona jest przede wszystkim do izolacji 
obiektów podziemnych i naziemnych przeciwko wodzie pod ciœnieniem i 
przesi¹kaj¹cej, oraz jako warstwa systemów izoluj¹cych przeciwko przenikaniu cieczy i 
³ugów odpadowych do wód gruntowych. Ze wzglêdu na bardzo niski stopieñ 
przepuszczalnoœci radonu i mo¿liwoœæ wytworzenia paroszczelnych ³¹czy i obróbki 
detali mo¿na wytworzyæ z folii pow³oki izoluj¹ce bêd¹ce równoczeœnie barier¹ przeciw 
radonowi. Folia FATRAFOL 803 jest odpowiednim materia³em do izolacji tunelów, 
zbiorników naziemnych, jam. obiektów rolnych, budowli wodnych i sk³adów 
produktów przemys³owych, których chemiczne dzia³anie odpowiada odpornoœci folii 
gwarantowanej przez producenta.

FATRAFOL 803

Podstawowe dane folii systemu FATRAFOL 803

Gruboœæ [mm]

Szerokoœæ |mni|

Nawiniêcie folii na szpuli |m]

Nawiniêcie folii na szpuli |m''|

Wspó³czynnik dyfuzji radonu jm^s ']

Wyd³u¿enie wzglêdne przy zerwaniu |"i>|

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie przy zerwaniu |MPa|

0,6; 1,0; 1,5; 2,0*

1300;1200*

50;30;20;15

65;39;26:18

7,0.10 "

P366/N359

r P19.1/N17.3



FATRAFOL 790

AQUAPLAST 805

System izolacyjny FATRAFOL-H

Folia hydroizolacyjna z PVC-P FATRAFOL 790
FATRAFOL 790 jest wielowarstwow¹ walcowan¹ i laminowan¹ foli¹ z PVC-P.
Materia³ wzmocniony siatk¹ poliestrow¹, która gwarantuje wysok¹ wytrzyma³oœæ 
strukturaln¹ oraz stabilizacjê wymiarow¹. Folia produkowana jest w kolorze niebieskim. 
Folia FATRAFOL 790 stosowana jest przy budowie jak równie¿ przy pracach renowacyjnych 
istniej¹cych ju¿ obiektów basenowych. 
Spe³nia jednoczeœnie równoczeœnie nastêpuj¹ce funkcje:
-  zapewnia szczelnoœæ
-  stanowi estetyczne wykoñczenie niecki basenowej
-  jest barier¹ przeciwko przesi¹kaniu wody. ochroni konstrukcjê basenu przeciwko
korozyjnemu dzia³aniu wody i substancji chemicznych zawartych w wodzie.
Nowoczesne technologia gwarantuje doskona³e w³aœciwoœci u¿ytkowe, bardzo dobr¹
odpornoœæ na zwi¹zki i sole u¿ywane do uzdatniania wody, t³uszcze zwierzêce i oleje oraz
produkty rozk³adu mikroorganizmów.

Folia hydroizolacyjna PCV AQUAPLAST 805
AQUAPI.AST 805 jest wielowarstwow¹ foli¹ produkowan¹, w technologii walcowania i 
laminowania. Oferowana jest w kolorze antracytu, zielonym i czarnym. Folia AQUAPI.AST 
805 przede stosowana jest do izolowania oczek wodnych, jeziorek przeznaczonych do 
hodowli roœlin wodnych. Folia znajduje równie¿ zastosowanie do izolacji stawów rybnych, 
zbiorników przeciwpo¿arowych, mniejszych rezerwuarów wodnych, zbiorników do 
nawil¿ania itd. Folia charakteryzuje siê doskonal¹ rozci¹gliwoœci¹, przystosowuje siê do 
kszta³tu pod³o¿a, jest odporna na przebicie korzeniami roœlin.

FATRAFOL 
790

AQUAPLAST 
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Podstawowe dane folii przeznaczonych do specjalnego zastosowania

Gruboœæ |mm|

Szerokoœæ [mm]

Nawiniêcie folii na szpulê [m]
2Nawiniêcie folii na szpulê [m ]

1.5; 1.7

1300

20

26

0,6; 1,0

1300

SO; 30

64:39

Asortyment uzupe³niaj¹cy materia³ów izoluj¹cych

Zastosowanie asortymentu uzupe³niaj¹cego jest istotne ze wzglêdu na koniecznoœæ poprawnej aplikacji, a w konsekwencji bezusterkowego 
funkcjonowania izolacji w systemie Fatrafol. Spe³nienie re¿imów technologicznych i zaleceñ producenta daje gwarancje tak 
wodoszczelnoœci, jak równie¿ gazoszczelnoœci pow³oki bez os³abienia w ka¿dym z jej najdrobniejszych nawet detali.

Podstawowe materia³y uzupe³niaj¹ce w systemie pow³ok izolacyjnych i ich 
zastosowanie

Naro¿niki wewnêtrzny typ 10 - obróbka k¹tów i rogów
Naro¿nik zewnêtrzny typ 11- opracowanie naro¿y
£ata typ 12 - przekrycie uszkodzonych miejsc lub kotew przechodz¹cych przez izolacjê poza 

      obrze¿em folii
Ko³nierz typ 13 - wytworzenie przejœæ w p³aszczu o okr¹g³ym przekroju
Masa zalewowa Z-01 (7-02) - zabezpieczenie po³¹czeñ folii izolacyjnych z PCV-P
Rozcieñczalnik l. 494 - do rozcieñczania masy zalewowej, do spawania na

      zimno folii PVC-P
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