
DuPonttM tYVEK® SoliD SilVEr
Egy High tech megoldás a DuPont-tól az Ön otthonához

Magas fényvisszaverő tulajdonságú lélegző 
alátéthéjazat, fokozza otthona hőkoMfortját.
A Tyvek® Solid Silver minimálisra csökkenti a sugárzó hőveszteséget és ezzel hozzájárul az  
energiafogyasztás és az energiaköltségek csökkentéséhez.

kíváló tulajdonságok
•  Páraáteresztő
• A fémes felület tartós teljesítménye, a védelmező csúcstechnológiás bevonatnak köszönhető
• Magas korrózióellenállás
• Tökéletes vízzárósság

•   Csökkenti a tetőtérbe beáramló hő mennyiségét a nyári hónapokban
•   Visszaveri a sugárzó hő 88%-át, amely javítja épülete  

hőellenállását a standard tetőfóliákhoz képest*
•   A nyári forróságban, a tetőtér belső hőmérséklete akár 

2-3°C-al is csökkenhet.
*kövesse beépítési útmutatónkat

•   Kevesebb hőszigetelés szükséges, növeli a hőszigetelés 
hatékonyságát az épület falvastagságának a növelése nélkül

•   A szerkezetben 15%-os U-érték – hőátbocsátási tényező – 
javulás mérhető, vagyis jobb hőszigetelés a hagyományos 
fóliákkal összehasonlítva.

a falszerkezetben:a tetőben:

Visszaveri a sugárző 
hő  88%-át



légmentes és vízzáró 
csatlakozásokhoz  
használja a duPont™ 
tyvek® Metalizált  
ragasztószalagot

•  Metalizált ragasztószalag az 
ideális tömítéshez

•  Légmentes csatlakozást 
biztosít, javítja épülete 
energiahatékonyságát

további 
hőmegtakarításhoz 
használja a duPont™ 
airguard® reflective 
fóliával

•  100%-ban lég és párasza-
bályzó fólia

•  Visszaveri a sugárzó hő 
95%-át

•  Növeli a hőszigetelés haté-
konyságát a tetőben és a fal-
szerkezetben
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Gipszkarton
DuPontTM AirGuard® Reflective  

(metalizált felülettel a  
belső légrés felé)

Hőszigetelő anyag
Deszkázat

DuPontTM Tyvek® Solid Silver
(metalizált felülettel kilfelé)

Falburkolat

Tetőhéjazat (pl.cserép)
Szarufa
Lécezés

Tyvek® Solid Silver  
(metalizált felülettel kilfelé)

Hőszigetelő anyag
DuPont™ AirGuard® Reflective 

(metalizált felülettel a  
belső légrés felé)

Légrés a gipszrost-lap és a  
párazáró folia között 

Lécezés
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--- Tyvek® Solid Silver Reflective lélegző alátéthéjazat

--- DuPontTM AirGuard® Reflective

Szigetelés = Vákum

úgy Működik Mint egy terMosz

beéPítési útMutató

DuPont Magyarország Kft.

2040, Budaörs, Neumann J. u. 1. 
infotyvek@dupont.com

www.construction.tyvek.com

Hőáramlás 
(Konvekció)

Hőáramlás 
(Konvekció)

Hőáramlás 
(Konvekció)

Hővezetés  
(Kondukció)

Hővezetés  
(Kondukció)

Hősugárzás 
(Radiáció)

Hősugárzás 
(Radiáció)

Hősugárzás 
(Radiáció)
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