
Deli za izvedbo sistema zrakotesne ravnine

TESCON VANA TESCON No. 1  DUPLEX ORCON CLASSIC

1. Sistemi zrakotesnih ravnin

4. Parne zapore

1. Nadstreπne vlaænostno spremenljive parne ovire

	 variabilna	parna	ovira,	ki	πËiti	konstrukcijo	pred	vremenom
	 primerna	tudi	za	difuzijsko	zaprte	konstrukcije
	 primerna	za	uporabo	v	visokogorju

INTESANA 

1.4.1.

1.2.1. 1.2.2. 1.2.6. 1.2.3.

klima
prostora

enostavna
vgradnja

vremenska
odpornost

zrakotesnost izsuπitveni
potencial



PODRO»JE UPORABE
Uporablja se kot vlaænostno 
spremenljiva parna zapora, ki je 
lahko izpostavljena vremenskim 
razmeram, in kot zrakotesna 
koprena za pritrditev na opaæe 
pod izolacijo πpirovcev pri vseh 
zunanjih, difuzijsko odprtih 
konstrukcijah, npr. s podstreπno 
kopreno (pro clima SOLITEX) ali 
ploπËami iz mehkih lesnih vlaken 
in MDF-ploπËami. OmogoËa 
majhno tveganje gradbenih 
poπkodb zaradi vdora vlage pri 
konstrukcijah, ki so gradbeno-
fizikalno zahtevnejπe, kot tudi 
pri difuzijsko zaprtih poloænih 
ali strmih strehah in osnovnih 
povrπinah. Tudi za ekstremne 
podnebne razmere, kakrπne se 
pojavljajo visokogorju.

TEHNI»NI PODATKI

Material Vrsta materiala

koprena polipropilen

membrana polietilen-kopolimer

Lastnost Standard Vrednost

barva zelena

teæa DIN EN 1849-2 140 g/m2

temperaturna 
obstojnost -40 °C do +80 °C

µ DIN EN 1931 16.700

debelina DIN EN 1849-2 0,45 mm

prepustnost 
vodne pare (Sd) DIN EN 1931 7,5 m / 0,25-10 m

poæarne lastnosti DIN EN 13501-1 E

izp. vrem. vpl. 2 meseca

vodoodpornost EN 1928 W1 ustreza

odpornost na deæne 
nalive ustreza ZVDH ustreza

vodni stolpec DIN EN 20811 > 2.500 mm

maks. natezna sila 
vzd./preË. DIN EN 12311-2 250 N/5 cm / 170 N/5 cm

raztezek vzd./preË.. DIN EN 12311-2 60 % / 60 % 

obstojnost na 
trganje vzd./preË. DIN EN 12311-2 120 N / 120 N

odpornost na 
umetno staranje EN 1296 / EN 1931 ustreza

MATERIAL

©t. art. EAN Dolæina role ©irina role Povrπina Teæa role E E/Paleta

10000022260 4026639117793 50 m 1,50 m 75 m2 11 kg 1 20 

10000023575 4026639122209 50 m 1,50 m 75 m2 11 kg 1 20
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POSEBNOSTI
Med gradnjo πËiti konstrukcijo 
pred vremenskimi vplivi. 
Vodoodporna in tesnilna, 
pohodna. Obenem je tudi 
vlaænostno spremenljiva parna 
in zrakotesna zapora, ki πËiti 
konstrukcijo toplotne izolacije. 
Difuzijska obstojnost od 0,25 m 
do veË kot 10 m. Pozimi difuzijsko 
zaprta => visoka zaπËita pred 
vlago, poleti difuzijsko odprta 
=> izjemno visok izsuπitveni 
potencial= maksimalna zaπËita 
pred gradbenimi poπkodbami. 
Uporabno tudi v povezavi z
zunanjimi, difuzijsko zaprtimi 
konstrukcijami. INTESANA 
connect z dvema integriranima 
samolepilnima povrπinama za 
najboljπi oprijem.

Proform d.o.o.
Zapuæe 16 a, 
SI-4275 Begunje na Gorenjskem

m: +386 (0)40 366 125
t: +386 (0)4 533 39 40
f: +386 4 533 40 15

info@proform.si
www.proform.si


