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Výrobok Separačná fólia na oddelenie poterov od podkladových vrstiev

Zloženie 3-vrstová fólia: 1. 15 g/m2 plastová fólia PE
                        2. 75 g/m2 špeciálny papier
                        3. 15 g/m2 plastová fólia PE

Vlastnosti Impregnovaná papierová fólia je odolná voči vlhkosti. Fólia je odolná aj voči olejom, mastnotám, 
rozpúšťadlám, zásadám, alkoholu, bitúmenom a čiastočne voči kyselinám.

Použitie Baumit Separačná fólia FE (Umodan ESP) je trojvrstvová ľahko zvárateľná špeciálna fólia. 
Používa sa ako krycia vrstva na izolačné hmoty alebo ako separačná vrstva pod podlahové 
a samonivelizačné potery. Používa sa aj ako parozábrana proti stavebnej vlhkosti.

Technické 
údaje

Dlžka balu:
Šírka balu:
Spotreba:
Výdatnosť:
Hmotnosť balu:
Plošná hmotnosť:
 

100 bm = 130 m2

130 cm
1,1 m2 / m2 podlahovej plochy
130 m2 / bal
cca. 13 kg
cca. 100 g/m2

Balenie Bal (1,3 x 100 m)
 

Zabezpečenie 
kvality

Vnútorná kontrola v podnikovom laboratóriu výrobcu  



Naše ústne a písomné doporučenia k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho 
najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú 
zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Ďalej platia naše „Všeobecné dodacie 
a obchodné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa, prosím, na uvedenej adrese.

Spracovanie 1. Montáž
Baumit Separačná fólia FE sa kladie s presahom 
5-10 cm,  pričom v prípade následnej realizácie 
liateho poteru sa liaty poter vylieva proti smeru 
kladenia separačnej fólie (presahy fólie sú orien-
tované v smere liatia poteru). Na ohraničujúce 
konštrukcie sa vytiahne separačná fólia tak, aby 
vytvorila vaňu resp. sa použijú okrajové pásky 
s integrovanou fóliou, ktorá sa preloží cez sepa-
račnú fóliu. Pásy separačnej fólie je možné klásť 
voľne s presahom alebo navzájom zvárať horúcim 
vzduchom. Rovnako je možné zváranie s ďalšími 
vhodnými materiálmi  (napr. WIKA) s PE povrcho-
vou úpravou.

2. Informácie a všeobecné pokyny
V prípade zvárania sa nedotýkajte tekutého ma-
teriálu voľnou rukou – nebezpečenstvo úrazu! 
Pri spracovávaní podlahových poterov a stierok 
postupujte podľa príslušných technických listov 
Baumit a podľa technologického predpisu Baumit 
Potery a podlahové stierky.


