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Reflexní stavební fólie SUNFLEX – vy‰‰í komfort bydlení za niÏ‰í náklady
Reflexní stavební fólie jsou vynikajícím doplÀkem bûÏn˘ch izolaãních systémÛ budov, které v˘razn˘m zpÛsobem
pﬁispívají k sníÏení tepeln˘ch ztrát, resp. úãinnû brání pﬁehﬁívání podkrovních prostor v letních mûsících. S nov˘mi
typy reflexních stavebních fólií pﬁi‰la pﬁed 2 lety na ãesk˘ a slovensk˘ trh spoleãnost TART, s.r.o., – nejvût‰í v˘robce
bublinkové fólie v âR. PÛvodnû ryze ãeská firma se v roce 1999 spojila s nadnárodní spoleãností Sealed Air Corporation –
vynálezcem bublinkové fólie a v˘znamn˘m svûtov˘m producentem obalov˘ch a izolaãních materiálÛ s v˘robními
závody ve více jak 60 zemích svûta. Právû zku‰enosti s produkty na bázi bublinkové fólie a pûnového polyetylénu
se staly základem pro nové stavebnû izolaãní materiály na ãeském trhu – fólie pod obchodním oznaãením SUNFLEX.
V souãasné dobû dodává
TART, s.r.o., 4 druhy reflexních fólií. V‰echny typy vyuÏívají jako vrchní reflexní vrstvu metalizovanou polystyrenovou fólii. Technologii hliníkového nástﬁiku uzavﬁeného
mezi dvûma vrstvami plastové fólie byla dána pﬁednost
pﬁed celohliníkovou fólií kvÛli
zaruãení dlouhodobé stálosti
vysok˘ch reflexních vlastností a nízké tepelné vodivosti.

Fólie SUNFLEX Roof-In se klade stejnû jako bûÏná parozábrana, reflexní vrstvou do místnosti. Pﬁi montáÏi je nutno vytvoﬁit vzduchovou mezeru mezi fólií a vnitﬁním obkladem, která
se vymezuje dﬁevûnou latí nebo CD profilem.

Difúzní reflexní fólie SUNFLEX Roof-Out

Parotûsná reflexní fólie SUNFLEX Roof-In
Fólie v sobû kombinuje vlastnosti parotûsné fólie, tepelné izolace a reflexní fólie. Vrchní reflexní vrstva odráÏí aÏ 92 % tepelného záﬁení zpût do budovy. Pﬁi velmi nízké hodnotû tepelné vodivosti λ=0,029 W/mK vytváﬁí spolu se vzduchov˘mi
pol‰táﬁky bublinkové fólie a vzduchovou mezerou mezi fólií
a obkladem (napﬁ. sádrokartonem) dal‰í dodateãnou tepelnou
izolaci odpovídající tepelnému odporu min. R=1,3 m2K/W,
která nahrazuje aÏ 5 cm minerální vaty. PouÏití fólie SUNFLEX
Roof-In také podstatnû omezuje vliv tepeln˘ch mostÛ mezi tepelnou izolací a krokvemi.

Fólie spojuje schopnost odráÏet sálavé teplo s v˘bornou paropropustností. Vnûj‰í reflexní vrstva odráÏí aÏ 92 % sálavého
sluneãního tepla a tím v˘raznû omezuje pﬁehﬁívání podkrovních místností zejména v letních mûsících. Vnitﬁní strana fólie je vyrobena z netkané textilie zabraÀující kondenzaci par
a zvy‰ující plochu pro odpaﬁování. Vnûj‰í reflexní vrstva je navíc opatﬁena mikroperforací, která zaji‰Èuje transport vodních
par vnû izolace. Malé prÛmûry perforovan˘ch otvorÛ naopak
chrání pﬁed pronikáním vlhkosti z navátého snûhu a de‰tû do
izolaãní vrstvy.
Fólie se klade pod stﬁe‰ní krytinu, reflexní vrstvou smûrem ke
krytinû.

Technická data fólie SUNFLEX Roof-Out
Hmotnost
Pevnost
Ekvivalentní difúzní tl. sd
Teplotní odolnost
UV stabilita

Tepeln˘ odpor
R [m2K/W]

Souã. prostupu tepla
U [W/m2K]

1,00

0,81

1,25

0,67

SUNFLEX Roof-In

1,11

0,70

SUNFLEX Roof-In
+ vzd. mezera

1,30

0,60

Srovnávaná
izolaãní vrstva
Minerální vata
tl. 40 mm
Minerální vata
tl. 50 mm

Technická data fólie SUNFLEX Roof-In
Hmotnost
Pevnost
Ekvivalentní difúzní tl. sd
Teplotní odolnost
UV stabilita

196 g/m2
podélná 315 N/5cm
pﬁíãná 330 N/5cm
>300 m
-40°C aÏ +80°C
24 mûsícÛ

205 g/m2
podélná 360 N/5cm
pﬁíãná 300 N/5cm
<0,9 m
-40°C aÏ +80°C
24 mûsícÛ

Difúzní fólie SUNFLEX Roof-Out spolu s parotûsnou fólií
SUNFLEX Roof-In tvoﬁí nenákladn˘, av‰ak vysoce energeticky
úsporn˘ systém, kter˘ zároveÀ chrání stavební konstrukce
vãetnû tepelné izolace pﬁed fyzikálními procesy a vlivy (vlhkost, zatékání, náhlé teplotní zmûny) a zvy‰uje tak její Ïivotnost.
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Reflexní parotûsná fólie pod podlahové vytápûní
SUNFLEX Floor
Skladba fólie je shodná s fólií typu Roof-In – je vytvoﬁena laminací reflexní vrstvy na bublinkovou fólii, av‰ak o vût‰í pevnosti. Fólie se pokládá na tepelnou izolaci (polystyren) reflexní vrstvou nahoru. Na ni se rozloÏí potrubí podlahového
topení a zalije se betonem. Vrchní metalizovaná vrstva fólie
zlep‰uje vedení tepla smûrem k vytápûnému prostoru a zlep‰uje také pﬁíãné rozloÏení tepla, ãímÏ se dosahuje rovnomûrnûj‰í teploty vytápûné podlahy.

V˘hody fólie SUNFLEX Floor:
 zvy‰uje vedení tepla do místnosti o 6 %
 sniÏuje tepelné ztráty podlahou o 19 %
 tlumí kroãejovou hluãnost o 18 dB
 parotûsná zábrana
 odolná vÛãi chemick˘m látkám
 nízké poﬁizovací náklady

Technická data fólie SUNFLEX Floor
Hmotnost
Pevnost
Ekvivalentní difúzní tl. sd
Teplotní odolnost
UV stabilita

236 g/m2
podélná 355 N/5cm
pﬁíãná 380 N/5cm
>300 m
-40°C aÏ +80°C
24 mûsícÛ

Reflexní parotûsná fólie pod plovoucí podlahu
SUNFLEX Foam
SUNFLEX Foam s reflexní vrstvou je pokroãilej‰í variantou bûÏn˘ch podkladov˘ch fólií z pûnového polyetylénu. Fólie slouÏí nejen
k vyrovnání event. nerovností podkladové plochy, ale její reflexní
vrstva také vrací teplo z podlahy zpût do vytápûné místnosti
a v˘raznû tak sniÏuje tepelné ztráty a tím i náklady na energii.
V˘hody fólie SUNFLEX Foam:
 sniÏuje tepelné ztráty
podlahou o 19 %
 tlumí kroãejovou hluãnost
o 18 – 19 dB
 parotûsná zábrana
 snadná aplikace
 nízké poﬁizovací náklady

Technická data fólie SUNFLEX Foam
Tﬁída hoﬁlavosti
Tlou‰Èka
Kroãejov˘ útlum
Teplotní odolnost
UV stabilita

B1
3 mm
18 dB
-40°C aÏ +80°C
24 mûsícÛ

Reflexní stavební fólie ﬁady SUNFLEX jsou ekonomickou alternativou bûÏn˘ch fólií na ãeském trhu. Jejich ekonomická
návratnost je cca 1 rok, pﬁitom se podstatnou mûrou podílejí na zv˘‰ení komfortu bydlení a to jak v horkém létû, tak

i v zimních mûsících.
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