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SINTOFOIL RT  

Opis produktu 
Syntetyczna membrana hydroizolacyjna wytwarzana przez współwytłaczanie odpornej na UV elastomerowej 

termoplastycznej olefiny TPO / FPA i elastycznego stopu polipropylenu z matą z siatki poliestrowej. Membrana ma 

kontrastowe kolory na górnej i dolnej powierzchni, dzięki czemu wszelkie uszkodzenia powstałe podczas lub po 

instalacji będą natychmiast widoczne. Dostępna w wersji białej (REFLECTA WHITE), opracowanej w całej warstwie 

pokrywającej górną część. Ten proces poprawia właściwości odbicia i emisji, zapewniając hydroizolację dachu 

płaskiego. Współczynnik odbicia słonecznego (SRI),  wynosi 102%. Membrany SINTOFOIL RT spełniają wymagania 

dotyczące oznakowania CE.

 

Certyfikaty systemowe 
QMS (System Zarządzania Jakością) certyfikacja zgodna z ISO 9001. 

 

Certyfikaty produktu 
Rozporządzenie CPR 305/2011/EU. 

Certyfikat EELAB. 

Ten produkt może przyczyniać się do zdobywania punktów w zakresie akredytacji LEED.

 

Obszary zastosowania 
Szczególne zastosowanie 

• SINTOFOIL RT jest przeznaczony przede wszystkim do wykonywania 

jednowarstwowych pokryć dachowych dachów płaskich, mechanicznie 

mocowanych do podłoża, bez warstwy obciążającej.  

• SINTOFOIL RT można również wykorzystywać przy budowie dachów 

obciążanych. 

• Do obróbki przepustów, narożników i innych złożonych detali wystających z 

płaszcza dachu zaleca się zastosowanie folii do detali SINTOFOIL ST. 

 
Uwaga: Biorąc pod uwagę wszechstronność i niezawodność membran SINTOFOIL, przy pomocy IMPER ITALIA srl - działu technicznego Rubberfuse można opracować inne zastosowania.

 

Aplikacja 
Membrany Sintofoil układa się za pomocą strumienia ciepłego powietrza na ich nakładające się krawędzie, nie są 

wymagane żadne kleje ani inne materiały klejące. Rozwiązania projektowe i metody aplikacji zostały zilustrowane w 

podręczniku technicznym opublikowanym przez oddział RUBBERFUSE. Systemy hydroizolacyjne wykorzystujące 

membrany SINTOFOIL powinny być układane przez instalatorów autoryzowanych przez dział techniczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            (kontynuacja SINTOFOIL RT) 

 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE(1)  

Cechy Norma Jednostki Tolerancja Wartości 

Standardowa grubość 1849-2 mm (-5/+10%) 1,2 1,5 1,8 2,0 

Gęstość 1849-2 kg/m² (-5/+10%) 1,13 1,37 1,67 1,85 

SRI - Solar Reflectance Index 
ASTM 

E1980 
% 

 
102(2) 

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:     

• Wytrzymałość na rozciąganie L / T 12311-2 N/5 cm  1100 

• Wydłużenie przy zerwaniu L / T 12311-2 %  25 

Stabilność wymiarowa 1107-2 %  ≤ 0.5 

Elastyczność na zimno 495/5 °C  ≤-40(3) 

Odporność na rozdarcie L / T 12310/1 N  500/550 

Przepuszczalność pary wodnej (współczynnik 

oporu µ) 

1931   50.000 

Odporność na obciążenia statyczne 12730/B kg  ≥25 

Odporność na uderzenia 12691/B mm  ≥1200 

Odporność na gradobicie 13583 m/s  ≥30(*) 

Wodoszczelność (60kPa) 1928   Pełna 

Siła połączenia:     

• Wytrzymałość na rozciąganie 12317-2 N/cm 
 Zgodny 

(próbka nie testowana poza obszarem wiązania) 

• Łuszczenie 12316-2 N/cm  ≥58 

Trwałość:     

• Odporność na sztuczne światło UV 
1297-

5000 h 

  Brak uszkodzeń powierzchni lub 

znaczących zmian elastyczności na 

zimno zgodnie z EN 495/5 

Starzenie cieplne:     

• Wytrzymałość na rozciąganie 12311-2 Δ%  -5 

• Wydłużenie przy zerwaniu 12311-2 Δ%  -5 

Odporność na obciążenie wiatrem (próba ssania 

wiatru) (UEAtc): 

    

• System utrzymywany mechanicznie Pa   ≥6000 

Reakcja na ogień 13501-1   Klasa F 

Odporność na glony i mikroorganizmy ISO 846 

Poziom 2 

  Zgodny 

Odporność na przerastanie korzeni 13948   Zaliczył test 

Notes: (1) Tolerancje zgodnie z EN 13956 i / lub dyrektywami UEAtc.; (2) Reflecta - Wersja biała; (3) Nie testowano w niższych temperaturach. 

 (*) Nie testowano przy wyższych prędkościach. 

              STANDARDOWE  PARAMETRY    

Grubość(*) mm 1,2 1,5  1,8 2,0 

Szerokość  m 2,10 2,10  2,10 2,10 

Długość(*) m 25 25  20 20 

Kolor   Szary /  Czarny / Biał ły (opcja)  

(*)
Różne grubości i długości są dostępne na żądanie i dla minimalnych ilości.

 


