
Støešní fólie
a parozábranyStøešní fólie Guttafol  se pokládají od spodu rovnobìžnì s okapem na krokve, 

pøípadnì na bednìní napnuté tak, aby nedošlo k pronesení nebo skladùm.  
Spodní okraj fólie konèí na okapovém plechu. Fólie se rozvíjí tak, jak je navinutá na 
roli –„ nepodtáèí se“, pøípadný potisk smìøuje ke krytinì.
Minimální horizontální i vertikální pøesahy fólií jsou 10 cm. Podélné pøesahy bývají 

o
na fóliích vyznaèeny tištìnými linkami. Pøi nižším sklonu støechy (ménì než 22 ) 
doporuèujeme zvìtšit pøesahy na 20 cm. Vertikální pøesahy musí být umístìny na 
krokvích a zajištìny kontralatìmi. Pøesahy fólií doporuèujeme slepit 
oboustrannou páskou REPARBAND, pøípadnì i pøelepit jednostrannou páskou - 
PODSTØEŠNÍ, pøíp. UNIBAND. Pod kontralatì doporuèujeme použít Guttaband 
tìsnící pásku. Uvedená doporuèení platí zejména pøi nižších sklonech, 
návìtrných stranách støech…
Proøezy pro otvory - støešní okna, komíny, atd. se provádìjí co nejmenší, okraje 
fólie k tìmto prvkùm se lepí oboustrannou páskou – REPARBAND/ BUTYLBAND.
Pøípadné mechanické poškození (protržení) fólie je nutno opravit odstøižkem 
originální fólie pøilepeným páskou REPARBAND. Okraje proøezù a poškození 
doporuèujeme pøelepit jednostrannými páskami - PODSTØEŠNÍ, pøíp. UNIBAND 
Pøi montáži støešních fólií je nutné zajistit øádné odvìtrání støešního pláštì: 
- prostor pro odvìtrání mezi fólií a krytinou vymezit kontralatìmi o normou dané 
tlouš�ce,
- ponechat dostateèný prostor pro vstup vzduchu u okapního a výstup u 
høebenového okraje støechy, 
- ponechat dostateèný prostor pro proudìní vzduchu pod krytinou po celé ploše 
støešního ramene, 
 Difúzní nekontaktní fólie nesmí být pokládány pøímo na tepelnou izolaci:
- je nutné zajistit odvìtrávanou mezeru nad i po fólií,
– je nutné ponechat vìtrací mezeru mezi tepelnou izolací a fólií min. 20 mm a 
zajistit vstup vzduchu u okapu a výstup u høebene støechy.
Chemická impregnace døevìných konstrukcí nad i pod fólií musí být provádìna v 
dostateèném pøedstihu, døevo pøed impregnací musí mít vlhkost dle pøíslušné 
normy (nesmí být mokré). Impregnace musí být pøed pokládkou fólie zaschlá. 
Nutné je také zabránit, aby pøi pokládce i následnì až do úplného zakrytí fólie 
krytinou, došlo k vyplavení èi vyluhování impregnace na fólii. Nedodržení daných 
podmínek mùže vést ke snížení èi úplné ztrátì vodotìsnosti fólie pùsobením 
chemických složek impregnace.
Støešní fólie jsou urèeny k užití pod krytinou jako pojistné hydroizolaèní 

vrstvy. Nemohou tak ani doèasnì nahrazovat funkci støešní krytiny. 
Je nutné dbát zvýšené opatrnosti pøed poškozením fólií (zejména vysoce 
difúzních obsahujících mikroporézní membránu) mechanickými i výraznìjšími 
klimatickými vlivy (krupobití, silný vítr, srážky…) pøi i po pokládce. V pøípadì 
nepøíznivých klimatických podmínek pøi pokládce i následnì až do úplného 
zakrytí, je tøeba fólii (i ostatní èásti støešního pláštì) chránit použitím zakrývacích 
plachet (GUTTAPLANE).
Vzhledem k uvedenému a nepøíznivým úèinkùm UV záøení na støešní fólie je nutné: 
- fólii položenou na støeše objektu co nejdøíve – do 1 mìsíce po pokládce - 

zakrýt støešní krytinou, 
- zakrýt/zatemnit veškeré otvory do podkroví (okna fasádní, støešní, vikýøe…), 
které by osvìtlovaly nekrytou fólii po delší než výše uvedenou dobu.
- pøípadné poškození vlastní støešní krytiny neprodlenì opravit.

Výše uvedený návod obsahuje základní informace a doporuèení k montáži 

støešních fólií Guttafol. Obecnì platí technické podklady výrobcù støešních 

krytin a zejména závazná pravidla pro navrhování a provádìní støech 

nadøazená výše uvedenému: ÈSN 73 1901 + další související normy a 

„Pravidla pro navrhování a provádìní støech“ Cechu klempíøù, pokrývaèù a 

tesaøù 

DIFÚZNÍ A VYSOCE DIFÚZNÍ (KONTAKTNÍ) FÓLIE GUTTAFOL PAROTÌSNÉ FÓLIE GUTTAFOL

GUTTAFOL - doplòky
Systém lepicích pásek GUTTABAND

REPARBAND 

BUTYLBAND

GUTTABAND AL 

Parozábrana Parozábrana vysoce parotìsná

- parotìsná polyetylénová fólie zesílená 
  výztužnou møížkou 6 x 8 mm

- zabraòuje pronikání páry do 
  podstøešního prostoru

- transparentnost fólie usnadòuje montáž

GUTTAFOL DB Blau
Parozábrana vysoce parotìsná

2Plošná hmotnost (g/m )

2Propustnost vodních par (g/m /24h)

Rozmìr role (m)

GUTTAFOL

110

1

1,5 x 50

WB

140

1

1,5 x 50

WB 140B1

190

0,21

4 x 10

DB Blau

?vysoce parotìsná fólie tvoøená reflexní metalickou vrstvou, 
výztužnou møížkou a polyetylenovou fólií

?použité materiály zajiš�ují vysokou parotìsnou schopnost fólie, 
vysokou pevnost a dlouhou životnost

?reflexní vrstva èasem neztrácí svoji odrazivost (nepatinuje)
?fólie je odolná proti mechanickému poškození pøi montáži
?reflexní vrstva zároveò odráží sálavé 

teplo zpìt do interiéru, a tím zvyšuje 
tepelnì izolaèní parametry støešní 
konstrukce

?pro zachování reflexe fólie je nutno 
vytvoøit mezeru mezi 
obkladem/podhledem a fólií minimálnì 
20 mm

- vysoce parotìsná polyetylenová fólie
  nearmovaná
- speciální složení fólie a vysoká gramáž 
  zvyšují parotìsné vlastnosti fólie
- transparentnost fólie usnadòuje montáž

Oboustrannì lepící akrylová páska na textilním nosièi. Pro trvale 
tìsné spojení difúzních fólií v podélném i pøíèném spoji. Vysoce 
pøilnavá a vodovzdorná.
Rozmìr: 19 mm x 50 m. 

Oboustrannì lepící butylkauèuková trvale plastická páska. Pro 
trvale vodotìsné a parotìsné spojení zejména parozábran. 
Používá se taktéž pro opravy fólií a napojení støešních detailù.
Rozmìr: 15 mm x 15, 30, 45 m  

Parotìsné fólie se mohou 
instalovat jak vodorovnì tak 

svisle - dle potøeby.

Jednostrannì lepící páska na PP nosièi s pokovenou lícní 
stranou. Používá se pro spojení pøesahù zejména parozábrany 
GUTTAFOL DS ALU, ale i ostatních parotìsných fólií.
Rozmìr: 50 mm x 50 m a 100 mm x 50 m.

2Plošná hmotnost (g/m )

2Propustnost vodních par (g/m /24h)

Rozmìr role (m)

GUTTAFOL

105

0,25

1,5 x 50

DS ALU

160

>0,25

1,5 x 50

DS ALU 160

GUTTAFOL DO

tepelná izolace

GUTTAFOL DS ALU

GUTTAFOL WB Plus
Parozábrana s integrovanou lepicí páskou

2Plošná hmotnost (g/m )

2Propustnost vodních par (g/m /24h)

Rozmìr role (m)

GUTTAFOL

105

0,25

1,5 x 50

DS ALU plus

75

1,0

1,5 x 50

DS ALU BASIC

GUTTAFOL DS ALU Plus
Parozábrana vysoce parotìsná s integrovanou lepicí páskou

Integrovaná lepicí páska usnadòuje montáž parozábran.

110

1

1,5 x 50

WB plus

UNIBAND 
Jednostrannì lepící univerzální páska vhodná pro spojení 
a opravy všech støešních fólií. Urèená pro použití v interiéru.
Rozmìr: 50 mm x 15 m, 50 mm x 25 m

GUTTA ÈR - Praha, spol. s r.o.
Dolany 9, 273 51 Unhoš•

Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
info@gutta.cz, www.gutta.cz

Z  NAŠEHO  SORTIMENTU  DÁLE  DOPORUÈUJEME

GUTTANIT - støešní bitumenové desky pro snadné a 
ekonomicky výhodné zastøešení rekreaèních a zahradních 
staveb 
GUTTATEC - støešní bitumenové šindele vhodné pro 
zastøešení domù, rekreaèních a zahradních staveb 
GUTTATOP - plechové støešní krytiny pro zastøešení budov 

GUTTAGLISS MAKRO, PVC, WABE - profilované prùsvitné 
desky vhodné pro prosvìtlené zastøešení
GUTTAGLISS DUAL - dutinkové desky z polykarbonátu se 
širokým uplatnìním ve všech oblastech staveb pro bydlení a 
prùmysl
VCHODOVÉ STØÍŠKY - vyrobené z polykarbonátu a 
hliníkových profilù - vhodné pro snadné zastøešení vchodu 
do  domu
GUTTABETA - profilované protivlhkostní folie pro 
hydroizolaci staveb
ENERTHERM - fasádní a nadkrokevní tepelná izolace z PIR 
pìny
GUTTAGARDEN - plastové zatravòovací tvárnice vhodné 
pro zpevnìní svahù, pøíjezdových cest atd.
GUTTATEX - geotextilie z netkaného polyesteru vhodné jako 
separaèní nebo zpevòující vrstva pøi zemních pracích
GARDENTEC - skleníky vyrobené z polykarbonátových 
desek a hliníkových profilù - snadná montáž a manipulace
PLANTEX - ochrana zahrady bez chemikálií

GUTTAFOAM - polyuretanové pìny a lepidla

GUTTA TMELY - tmely a silikony

CHEMICKÉ KOTVY - kvalitní kotvení 
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Struèný montážní návod

www.gutta.cz www.gutta.cz www.gutta.czwww.gutta.cz

GUTTAFOL DS ALU BASIC, 
DS ALU, DS ALU 160

GUTTAFOL WB, WB 140B1

Produktová skupina GUTTAFOL obsahuje produkty 
výrobních závodù skupiny GUTTA INTERNATIONAL AG 
i jiných výrobcù ze zemí EU vybraných na základì hlavního 
principu filozofie skupiny GUTTA - maximální kvality 
dodávaných produktù.

GUTTABAND TÌSNÍCÍ POD KONTRALATÌ
Jednostrannì lepící páska z mìkké PE pìny pro tìsnìní pod 
kontalatì. Tlouš�ka 3 mm.
Rozmìr: 45 mm x 30 m

Struèný montážní návod

GUTTABAND POSTØEŠNÍ
Jednostranná lepící páska pro spojení a opravy podstøešních 
fólií z vnìjší strany. Páska je opatøena svrchní vrstvou obdobnou 
jako u kontaktních fólií.
Rozmìr: 50 mm x 50 m

Jsou urèeny pro použití pouze v interiéru. 
Fólie se kotví na vnitøní stranu tepelné izolace rovnobìžnì s krokvemi, nebo 
napøíè ke krokvím. Veškeré pøesahy se tìsní oboustrannou páskou BUTYLBAND, 
pøípadnì se i pøelepují jednostrannými páskami -  UNIBAND / Guttaband AL.
U reflexních fólií je nutné ponechat mezeru mezi fólií a obkladem min. 20 mm pro 
zachování úèinku odrazu tepla.
Guttafol WB je možné pokládat k tepelné 
izolaci obìma stranami.



GUTTAFOL DO - SYSTÉM
Vysoce difúzní (kontaktní) fólie pro nevìtrané støechy

Unikátní systém difuznì otevøených fólií, který zajiš�uje nìkolik 

zásadních aspektù pro optimální funkci støešního pláštì.

Vysoká difúzní propustnost - díky schopnosti propustit znaèné 
2množství (až 1200 g/m /den) vodní páry, zajiš�uje Guttafol DO dokonalé 

dýchání støešní konstrukce a optimalizuje tepelnì-vlhkostní režim 
v podstøešním prostoru, zejména u tepelných izolací jejich termoizolaèní 
vlastnosti.
Zachovává si paropropustnost - vzhledem k vysoké difúzitì zùstává 
funkèní i po mnoha letech, kdy u nízce difúzních fólií vlivem zneèištìní 
a zaprášení se tato schopnost snižuje. 
Nevyžaduje vìtrací mezeru - konstrukce fólie umožòuje pøímý kontakt 
s tepelnou izolací èímž dovoluje použití tepelné izolace v celé výšce 
krokve. Dochází ke zvýšení tepelného odporu konstrukce a nedochází 
k takzvanému stanovému efektu.
Je vodotìsný - efektivnì zabraòuje pronikání kondenzátu do tepelné 
izolace. Obsahuje však mikroporézní PP membránu, kterou je nutné 
chránit pøed extrémními atmosférickými vlivy a pøed dlouhodobým 
pùsobením UV záøení.

GUTTAFOL DO 95
Vysoce difúzní (kontaktní) 

fólie na tepelnou izolaci

GUTTAFOL DO 121 S, DO 135 S, DO 165 S

Vysoce difúzní (kontaktní) fólie 

na tepelnou izolaci

nebo nevìtrané bednìní

GUTTAFOL DO 135 REFLEX

Vysoce difúzní (kontaktní) fólie 

s reflexní vrstvou na tepelnou izolaci nebo bednìní

GUTTAFOL S 160

Støešní difúzní fólie na bednìní

2Plošná hmotnost (g/m )

2Propustnost vodních par (g/m /24h)

Rozmìr role (m)

GUTTAFOL

115

1200

1,5 x 50

DO 121S

135

1200

1,5 x 50

DO 135S

160

1200

1,5 x 50

DO 165S

2Plošná hmotnost (g/m )

2Propustnost vodních par (g/m /24h)

Rozmìr role (m)

GUTTAFOL

135

1200

1,5 x 50

DO 135 Reflex

2Plošná hmotnost (g/m )

2Propustnost vodních par (g/m /24h)

Rozmìr role (m)

GUTTAFOL

160

20

1,5 x 50

S 160

Systém Guttafol Reflex využívá schop-?
nosti hliníku odrazit sálavé teplo 
vznikající bezprostøednì pod støešní 
krytinou zejména v letních mìsících.
Guttafol Reflex reálnì ovlivòuje teplotu ?
celé støešní konstrukce a izolaèního 
souvrství, a tím zvyšuje jeho tepelnì 
izolaèní parametry. Sálavé teplo 
vznikající pùsobením sluneèního záøení 
tvoøí v letním období až 70% celkové 
tepelné energie pùsobící na tepelný 
izolant podkrovní místnosti.
Schopnost støešní fólie èást této energie ?
odrazit zpìt do vìtrané mezery pod 
krytinou výraznì zvyšuje tepelný odpor 
tepelné izolace (reflexe min. 55%). Tato 
skuteènost umožòuje zlepšení klima v 
místnosti a snížení její prùmìrné letní 
teploty až o 2°C. 

Speciální tøívrstvá fólie s výztužnou møížkou urèená pro použití na 
odvìtrávané bednìné støechy.
?vyznaèuje se vysokou obousmìrnou pevností a odolností proti 

objemovým zmìnám podkladu
?má vysokou odolnost proti odìru a prošlapu
?vyžaduje zachování vìtrací mezery mezi bednìním (fólií) a tepelnou 

izolací min. 20 mm

FÜR DACH UND FASSADE

Dachunterspannbahn 

DO 120 FÜR DACH UND FASSADE

Dachunterspannbahn 

DO 120

Dachunterspannbahn 

DO 120

FÜR DACH UND FASSADE

Dachunterspannbahn 

DO 120 FÜR DACH UND FASSADE

Dachunterspannbahn 

DO 120

Dachunterspannbahn 

DO 120

GUTTAFOL DO 165 Metal

2Plošná hmotnost (g/m )

2Propustnost vodních par (g/m /24h)

Rozmìr role (m)

GUTTAFOL

95

1250

1,5 x 50

DO 95

 

FÜR DACH UND FASSADE

Dachunterspannbahn 

S 160
FÜR DACH UND FASSADE

Dachunterspannbahn 

S 160

FÜR DACH UND FASSADE

Dachunterspannbahn 

S 160

GUTTAFOL DO 135 PLUS
Vysoce difúzní (kontaktní)

fólie s integrovanou lepící páskou

2Plošná hmotnost (g/m )

2Propustnost vodních par (g/m /24h)

Rozmìr role (m)

GUTTAFOL

135

1200

1,5 x 50

DO 135 Plus

2Plošná hmotnost (g/m )

2Propustnost vodních par (g/m /24h)

Rozmìr role (m)

GUTTAFOL

400

1200

1,4 x 25

DO 165 Metal

Materiál: tøívrstvá PP membrána
s nakašírovanou møížkou
z polypropylenu

GUTTAFOL 

DO 121 S nebo

DO 135 S nebo

DO 165 S

GUTTAFOL DO 95 
Fólie obsahuje integrovanou akrylovou pásku krytou 
ochrannou fólií pro tìsné spojení podélného pøesahu fólie.

 

FÜR DACH UND FASSADE

Dachunterspannbahn 

DO 120 FÜR DACH UND FASSADE

Dachunterspannbahn 

DO 120

Dachunterspannbahn 

DO 120

Guttafol DO 135 REFLEX je difúznì otevøená tøívrstvá membrána 

s metalizovanou reflexní vrstvou pro nevìtrané støechy bednìné 

i nebednìné.

GUTTAFOL 90, 110, 105, 140

Støešní difúzní fólie pro vìtrané støechy

Dachunterspannbahn 

N 120

FÜR DACH UND FASSADE

FÜR DACH UND FASSADE

FÜR DACH UND FASSADE

FÜR DACH UND FASSADE

FÜR DACH UND FASSADE

?paropropustná difúzní polyetylenová fólie (LDPE) zesílená výztužnou 
møížkou 6 x 8 mm

?propustná pro vodní páru díky mikroperforaci
?zabraòuje pronikání vody, snìhu a neèistot do podstøešního 

prostoru
?nutnost zachování vìtrací mezery mezi tepelnou izolací a fólií min. 

20 mm

2Plošná hmotnost (g/m )

2Propustnost vodních par (g/m /24h)

Rozmìr role (m)

GUTTAFOL

90

ca 10-40

1,5 x 50

90

140

ca 10-40

1,5 x 50

140B1

110

ca 10-40

1,5 x 50

110

105

ca 10-40

1,5 x 50

105B1

GUTTAFOL 165 FASSADE
Vysoce difúznì otevøená fasádní fólie

2Plošná hmotnost (g/m )

Hodnota Sd (m)

Rozmìr role (m)

GUTTAFOL

160

0,1

1,5 x 50

165 FASSADE

Speciální tøívrstvá fólie s výztužnou møížkou urèená pro použití na 
odvìtrávané fasády s otevøenými spárami.

?vysoká vodotìsnost, odolnost 
vùèi UV záøení a vlivùm poèasí

?dlouhá životnost
?splòuje parametry normy EN 

13859-2 Pojistná hydroizolace 
pro stìny

?požární klasifikace - tøída E
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GUTTAFOL top 150 S

Vysoce difúzní (kontaktní) fólie s mimoøádnì vysokou 

teplotní a mechanickou odolností urèená pro 

nejnároènìjší aplikace

2Plošná hmotnost (g/m )

Hodnota Sd (m)

Rozmìr role (m)

GUTTAFOL

150

0,2

1,5 x 50

top 150 S

Speciální kontaktní fólie nové generace na bázi monolitické tøívrstvé 
polyesterové funkèní membrány na nevìtrané støechy bednìné i 
nebednìné. Mimoøádná mechanická, fyzikální a teplotní (+120°C) 
odolnost zajiš�uje obzvláš� vysokou životnost ve všech podmínkách, 
dlouhodobou funkènost a paropropustnost.
Záruka: 15 let.

GUTTAPLANE
Univerzální zakrývací plachty z polyetylenu

?tkané vodotìsné LDPE fólie pro zakrývání v exteriéru, UV-stabilní
?fólie má zpevnìné zdvojené okraje s kovovými oky po celém obvodu 

umístìné ve vzdálenosti po 1 m
?barva plachty je z vnìjší strany zelená, z vnitøní støíbrná

2
?provedení Standard - hmotnost 80 g/m

2 
?provedení Heavyweight (pokrývaèská plachta) - hmotnost 180 g/m
?plachta Heavyweight (HW) je vhodná pro dlouhodobé opakované 

použití
ROZMÌRY
Standard: 2x3, 4x5, 5x6, 6x8, 3x6, 6x10, 8x10 m

Heavyweight: 2x3, 3x4, 4x5, 5x6, 6x8, 3x5, 6x10, 8x10, 10x12 m 
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Vysoce difúzní (kontaktní)

fólie s distanèní møížkou pod plechové krytiny




