
DuPonttM tYVEK® SoliD SilVEr
Špičková technologie pro Váš dům od společnosti DuPont

VYSOCE REFLEXNÍ VODOTĚSNÁ PRODYŠNÁ MEMBRÁNA 
ZLEPŠUJÍCÍ TEPELNOU POHODU VAŠÍ BUDOVY
Tyvek® Solid Silver blokuje sálající teplo a tak zabraňuje přehřívání interiéru v letních měsících.  
Při maximálních teplotách v létě může být teplota v interiéru snížena o 2 až 3°C.

VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI
•  Paropropustnost
•  Vysoká životnost metalizované vrstvy díky ochrannému svrchnímu nátěru
•  Vysoká odolnost vůči korozi
•  Vysoká ochrana proti dešti

•   Za teplého letního počasí snižuje přenos tepla do Vašich 
podkrovních místností

•   Odráží až 88% sálavého tepla, což představuje zlepšení celkové 
tepelné pohody oproti standardním difuzním fóliím*

*dodržujte prosím naše montážní pokyny

•   Nižší spotřeba tepelné izolace se stejným účinkem  
> zvýšená izolační hodnota bez navýšení tloušťky zdi

•   Při použití s parozábranou DuPontTM AirGuard® Reflective 
až o 15% lepší celkový součinitel prostupu tepla konstrukcí 
oproti standardní tepelné izolaci.

VE VAŠICH ZDECH:VE VAŠÍ STřEŠE:

Odráží 88% 
sálajícího tepla



Pro vytvoření 
vzduchotěsných a 
vodotěsných přesahů 
použijte Metalizovanou 
pásku DuPontTM Tyvek® 

•  Metalizovaná páska pro 
dosažení ideálního utěsnění

•  Vytváří vzduchotěsné spoje 
a zlepšuje tak energetickou 
efektivitu Vaší stavby

Pro další zlepšení 
tepelných vlastností 
kombinujte s 
parozábranou DuPontTM 
Airguard® Reflective

•  100% vzduchotěsná 
parozábrana

•  Odráží 95% sálajícího tepla
•  Zlepšuje celkový tepelný 

odpor konstrukce a tak 
dokáže nahradit část tepelné 
izolace.
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Sádrokarton
DuPontTM AirGuard® Reflective 

(metalizovaný povrch směřuje k vnitřní 
vzduchové dutině)

Tepelná izolace 
OSB desky

DuPontTM Tyvek® Solid Silver
(metalizovaný povrch směruje ven)

Pohledové desky

Tašky
Krokve

Kontralatě
Tyvek® Solid Silver  

(metalizovaný povrch směřuje ven)

Tepelná izolace
DuPont™ AirGuard® Reflective 

(metalizovaný povrch směřuje k 
vnitřní vzduchové dutině)

Sádrokarton se vzduchovou dutinou 
mezi sádrokartonem a podhledem

Střešní latě
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--- Reflexní prodyšná membrána Tyvek® Solid Silver Reflective
--- DuPontTM AirGuard® Reflective

Izolace = Vakuum

FUNGUJE JAKO TERMOSKA

MONTÁŽ

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

Rue Général Patton, L-2984 Luxembourg 
Infolinka: (+420) 800 120 016
tyvek.info@dupont.com

www.tyvek.cz
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