
 asfaltová natavovací parotěsná zábrana s minerálními  
 plnivy nahrazujícími hliníkovou fólii

 lepší zpracování při nízkých teplotách

 vyloučena delaminace jednotlivých vrstev

»Inovovaná parotěsná zábrana bez hliníkové folie«

MULTIPLEX MF-V
Asfaltová parotěsná zábrana s nosnou vložkou za skelného rouna
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MULTIPLEX MF-V
Asfaltová parotěsná zábrana s nosnou vložkou za skelného rouna

Vysoká odolnost proti prostupu  
vodních par
MULTIPLEX MF-V  je parotěsná asfaltová 
zábrana s vložkou ze skelného rouna. 
Nově je docíleno u této parotěsné zábrany 
difuzního odporu bez běžné hliníkové vložky.
Použitá vložka ze skelného rouna je 
potažena parotěsnou minerální vrstvou. 

Touto speciální vrstvou je dosaženo v praxi  
požadované sd-hodnoty. 

Parotěsná vrstva je absolutně 
odolná proti alkalické korozi. 

Tato parotěsná zábrana bez hliníkové 
folie má oblast použití v jednoplášťových 
plochých střechách na železobetonových 
nosných konstrukcích nebo na 
konstrukcích z betonových prefabrikátů.

Parotěsná zábrana MULTIPLEX MF-V 
je vhodná pro všechny neodvětrané 
vrstvené střešní systémy plochých 
střech s masivní nosnou konstrukcí.
Pás, který je na spodní straně opatřen PE-
folií nebo jemnozrnným pískem, je možné 
bodově nebo celoplošně navařovat.
Parotěsná zábrana MULTIPLEX MF-V je 
ekonomicky a ekologicky ideální 
alternativou k dosud známým parotěsným 
zábranám s hliníkovou vložkou.

Výhody na první pohled

 asfaltová parotěsná zábrana při bodovém   
 natavení umožňující mikroventilaci

 vysoký difuzní odpor

 speciální úprava minerálními látkami  
 nahrazující hliníkovou folii 

 pro zateplené systémy

Skladba MULTIPLEX MF-V
vrchní asfaltová krycí vrstva s posypem křemičitým pískemvrstva 
minerálních látek zajišťující nepropustnost vodních par
asfaltová impregnace
nosná vložka, skelné rouno
spodní asfaltová krycí vrstva
PE-folie

 
 
 
 
 













Technická data k dispozici v technických listech na www.boerner.cz


