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Popis výrobku: 
  
Výrobok Monarflex Reflex V-TEK SA (PES) je 6-vrstvová parotesná zábrana s celoplošnou priľnavosťou so širokou 
škálou použitia v stavebnom priemysle. Je vhodný tak na strechy ako i na steny s vysokou vlhkosťou. Materiál má pri 
rozvinutí prekrytie min. 100 mm. 
 
Monarflex Reflex V-TEK SA má na celej ploche samolepiacu PSA (lepiaca vrstva citlivá na tlak) so snímateľnou krycou 
vrstvou na zabezpečenie fixácie membrány. Výrobok okrem toho obsahuje hrubú hliníkovú bariérovú vrstvu, ktorá 
zabezpečuje extrémnu odolnosť proti prenikaniu vodnej pary.  
 
Horná strana membrány s netkanou PES na zlepšenie priľnavosti tepelnej izolácie na membránu pomocou 
štandardného PUR alebo iných lepidiel.  
Produkt je odolný proti starnutiu a ďalej odolný voči bežne sa vyskytujúcim alkalickým látkam.  
 
Použitie: 
 
Aplikačná teplota je od 0°C, avšak odporúčaná teplota je nad 5°C.  
V-TEK SA (PES) by sa mal aplikovať podľa technického projektu, ktorý spĺňa záväzné stavebné predpisy a podrobné 
pokyny v príručke vydanej výrobcom. 
 
Pri inštalácii má parozábrana extrémne vysokú odolnosť proti prerazeniu klincom a pevnosť v ťahu v dôsledku silnej 
spevňujúcej mriežky. Membrána je navrhnutá pre pešiu prevádzku bez prerazenia. 
Monarflex Reflex V-TEK SA (PES) sa rýchlo inštaluje a vytvára vzduchotesnú a parotesnú izoláciu. 
 
Skladovanie: 
 
Výrobok treba chrániť pred slnečným svetlom. 
Výrobok je potrebné inštalovať v priebehu 12 mesiacov od dátumu výroby. 
 
Požiadavka na podklad: 
 
Povrch má byť hladký a čistý, bez prachu, mastnoty, námrazy a rosy.  
 

Parametre výrobku  

Zloženie 
Horná strana 
 
Nosná vložka 
Bariérová vrstva 
Spodná strana 

 
PES netkaná textília 
kopolymér LDPE s vysokým stupňom tepelnej a UV ochrany 
8 x 8 mm PP (polypropylén) mriežka 
hliníková fólia 
kopolymér LDPE s vysokým stupňom tepelnej a UV ochrany 
krycia vrstva 

Farba modrá/biela 

Technické dáta Jednotka Hodnota Odchýlka Skúšobná metóda 

Dĺžka m 25,00 +1% -0% EN 1848-2 

Šírka m 2,00 +1,5% -½% EN 1848-2 

Hmotnosť g/m2 320 +/- 5%  

Hrúbka výrobku mm 0,560 ±25% EN 1849-2 

Pevnosť v ťahu N/50 mm 
MD >500  EN 12311-1 

TD >400  EN 12311-1 

Ťažnosť % 
MD > 10  EN 12311-1 

TD >10  EN 12311-1 

Odolnosť proti pretrhnutiu 
klincom N 

MD >420  EN 12310-1 

TD >400  EN 12310-1 

Rozmerová stálosť 
% MD -0,5  ±1 EN 1107-2 

 TD -0,5  ±1 EN 1107-2 

Šmyková odolnosť v spojoch - 
100 mm prekrytie N/50 mm 

MD >420  EN 12317-2 

CD >420  EN 12317-2 

Teplotný rozsah °C - 40°C to +80°C   

Ohýbanie za studena °C -30   EN 1109 
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Odolnosť proti nárazu mm >300  EN 12691 - A 

Odolnosť proti nárazu mm >500  EN 12691 - B 

SD-hodnota m > 10 000  EN 1931 

Odolnosť proti vodnej pare m2s.Pa/kg > 6,0x1012  EN 1931 

Paropriepustnosť kg/m2s.Pa < 1,7 x10-13  EN 1931 

Odolnosť proti prieniku vody 2 kPa vyhovuje  EN 1928 - A 

Reakcia na oheň trieda F  EN 13501-1 

Starnutie podľa EN 1296  

Odolnosť proti prieniku vody 2 kPa vyhovuje  EN 1928 - A 

Odolnosť proti vodnej pare m2s.Pa/kg > 6,0x1012  EN 1931 

Klasifikácia Parotesná zábrana typu A – EN 13984 
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