
DuPonttM tYVEK® SoliD SilVEr
Napredna tehnološka rešitev iz DuPonta za vaš dom

Visoko reflektiVna difuzna membrana za poVečanje 
toplotnega udobja Vaše zgradbe 
Tyvek® Solid Silver zmanjšuje sevalne toplotne izgube in prispeva k zmanjšanju porabe energije 
 in stroškov.

izjemne lastnosti
•  Paropropustna
•  Odlična trajnost metalnega sloja zaradi dodanega zaščitnega premaza
•  Visoka odpornost proti koroziji
•  Odlična zaščita proti dežju

•   Zmanjšuje prenos toplote v podstrešje v poletnem obdobju
•   Odbija do 88% sevalne toplote, kar omogoča splošno 

izboljšanje termične odpornosti v primerjavi s klasičnimi 
paropropustnimi membranami*

*upoštevajte navodila za vgradnjo

•   Manj potrebne izolacije za enake učinke > povečana 
izolacijska vrednost brez povečanja debeline stene

•   Do 15% zmanjšanje koeficienta toplotne prehodnosti v 
primerjavi s klasično paropropustno membrano v zgradbi

na Vaši steni:na Vaši strehi:

Odbija do 88% 
sevalne toplote



za doseganje vodo-
tesnih in zrakotesnih 
spojev uporabite  
duponttm tyvek® 
metallised tape

•  Metaliziran lepilni trak za 
idealno tesnenje

•  Omogoča učinkovite 
zrakotesne spoje za 
izboljšanje energijske 
učinkovitosti zgradbe

za dodatne toplotne 
izboljšave uporabite v 
kombinaciji z duponttm 
airguard® reflective

•  100% zrakotesna parna  
zapora

•  Odbija do 95% radiacijske 
toplote

•  Izboljšuje termično izolacij-
sko vrednost sten in streh
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Mavčna plošča
DuPontTM AirGuard® Reflective 

(metalizirana površina je obrnjena 
proti notranjosti)

Izolacija
Obloga

DuPontTM Tyvek® Solid Silver
(metalizirana površina je obrnjena 

proti zunanjosti)
Fasadni sloj

Strešna kritina
Tram

Kontra letev
Tyvek® Solid Silver  

(metalizirana površina je  
obrnjena proti zunanjosti)

Izolacija
DuPont™ AirGuard® Reflective 

(metalizirana površina je  
obrnjena proti notranjosti)

Mavčna plošča z zračnim slojem 
med mavčno ploščo in parno zaporo
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--- Tyvek® Solid Silver reflektivna paropropustna vodotesna membrana

--- DuPontTM AirGuard® Reflective

Izolacija = Vakuum

deluje kot termoVka

instalacija

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.

Rue Général Patton, L-2984 Luxembourg 
tyvek.info@dupont.com

www.construction.tyvek.com
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