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UKONÈOVACÍ LIŠTY
používají se k pevnému uchycení a zaèištìní nopové fólie

VYSOCE PEVNÝ PÁS S DRENÁŽNÍ TEXTILIÍ 

GUTTABETA STAR DRAIN je speciální nopový pás
s nakašírovanou geotextilií, která zlepšuje její drenážní
vlastnosti. Fólie je složená z nopového pásu GUTTABETA
a filtraèní textilie z netkaného polypropylenu. Textilie zabra-
òuje, aby se mezery mezi nopy zanesly a tím se snížila
funkènost celého drenážního systému. 
Vaše stavba tak zùstane mnohem déle suchá. 
 

Materiál
HDPE - vysokopevnostní polyetylén
netkaný polypropylen

Barva èerná / bílá

Pevnost v tlaku
2 2400 kN/m  (40 t/m )

Výška nopu 7 mm

Poèet nopù
21860 na 1m

Propustnost mezi nopy  
25l /m

Odvodnìní 4,6 l/s/m (16600 l/h/m)

Délka role 20 m

Šíøka role 2,0 m

Teplotní stálost - 40 až +80°C

Tlouš�ka  0,6 mm

GUTTABETA N
Ochranná a drenážní fólie s normálním 

2tvarem nopu. Pevnost v tlaku 250 kN/m .
Délka role: 20 m 
Šíøky: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 m

GUTTABETA S
Fólie opatøená z vnitøní strany plastovou møíž-
kou umožòující omítání, vhodná zejména 
pro sanaci vnitøních stìn.
Délka role: 20 m. Šíøka: 2,0 m 

GUTTABETA T 20
Fólie s nopy o výšce 20 mm vhodná pro mi-
mořádně vlhké konstrukce. Díky tloušťce 
1 mm odolná proti mechanickému poškození.
Délka role: 20 m. Šíøka: 2,0 m.

GUTTABETA T 20 Garden
Nopová fólie s nopem o výšce 20 mm. Díky 
perforování vhodná k použití na zelené støechy.
Rozmìr: 1,2 x 2,5 m  

GUTTABETA CLIMA
Fólie s vrstvou nakašírovaného extrudovaného 
polyetylenu pro zvýšení tepelného odporu 
konstrukce a pro izolaci kroèejového hluku.
Délka role: 20 m. Šíøka: 2,0 m.

GUTTABETA ISO DRAIN 3 GM
Nopová fólie s výškou nopu 3 mm, doplnìná 
geotextilií a plastovou møížkou. Vhodná jako 
izolaèní a distanèní vrstva pod dlažby.
Délka role: 30 m. Šíøka: 1,0 m.  

PÁS PRO IZOLACI PROSTUPÙ
používá se pro izolaci prostupù - 0,1; 0,15; 0,3 m x 10 m  

OBOUSTRANNÌ LEPÍCÍ PÁSKY
vhodné ke spojování fólií - 15; 30; 45 m x 15 mm a 10 m x 30 mm

HMOŽDINKY
zatloukací plastové hmoždinky s pøítlaèným talíøkem - délka 80 mm

PEVNOSTNÍ HØEBY
vyrobené z kvalitní drážkové oceli - dodávají se spolu s podložkou
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TECHNICKÉ ÚDAJE



Fólie GUTTABETA STAR je vyrábìna  patentova-
nou technologií z vysokohustotního polyethylenu 
(HDPE). Profil fólie je tvoøen žebrovanými nopy
hvìzdicového tvaru, díky kterému má Guttabeta 

2STAR pevnost v tlaku 400 kN/m . Díky této hodno-
tì pevnosti (cca 2x vyšší než bìžné nopové fólie)
GUTTABETA STAR mnohem lépe odolává defor-
macím zpùsobených hmotností stavební 
konstrukce, geologickým zmìnám podloží v prù-
bìhu životnosti a nahodilým vlivùm. Bìhem 
aplikace na vodorovné konstrukce nedochází 
k efektu "prošlápnutí nopù". 
 

POUŽITÍ
- chrání spodní konstrukci stavby proti vlhkosti  
  a tím zvyšuje její životnost
- chrání svislou i vodorovnou izolaci
- je nezbytnou souèástí drenážních systémù
- zamezuje pronikání radonu do stavby
- chrání podlahy pøed zemní vlhkostí
- nahrazuje izolaèní pøizdívku
- ochrana podzemních staveb a tunelù

SPOJOVÁNÍ
Spojování se provádí:
a) pøeložením - pøíèný i podélný spoj dvou pásù fólie se pøeloží 
    min. o 4 výstupky.
b) slepením butylkauèukovou páskou - tento spoj se používá v pøípadì po-
    tøeby vytvoøení plynotìsného spojení dvou pásù. Na rozvinutý pás fólie 
    se nalepí dvì øady butylkauèukové pásky BUTYLBAND  š.15mm. Po 
    odlepení krycí fólie z pásky se nalepí krycí pás fólie a øádnì se dotlaèí.
c) svaøováním - pro tento spoj je nutno použít zvláštní pøístroj pro svaøo-
    vání fólií z plastù horkým vzduchem. Fólie je nutné svaøovat vždy na 
    rovné ploše s pøeložením min. o 3 øady výstupkù. 
KOTVENÍ FOLIÍ
Pøi použití na svislé konstrukce (napø. sanace vlhkého zdiva), kde jsou sní-
žené nároky na vodotìsnost, je možno GUTTABETU kotvit mechanicky  
pevnostními høeby s plastovou kónickou podložkou nebo talíøovými hmož-
dinkami. V pøípadì použití GUTTABETY STAR jako náhrady izolaèní 
pøizdívky je možno fólii mechanicky kotvit ke svislé nosné konstrukci 
pouze nad úrovní hlavní hydroizolaèní vrstvy. Pro kotvení jednotlivých fólií 
se používají prvky z doplòkového programu GUTTABETA. Ukotvená fólie 
se obvykle na svislé stìnì nad úrovní upraveného terénu uzavírá ukonèo-
vací lištou z plastu nebo z plechu FeZn s PES vrstvou. Tyto lišty jsou 
souèástí pøíslušenství GUTTABETA. Kotvení lišt probíhá standardním 
zpùsobem bìžnými spojovacími prvky. V pøípadì plastové lišty 
doporuèujeme kotvit v osové vzdálenosti max. 200mm. 

SANACE SUTERÉNNÍHO  ZDIVA
Pokud není provedena øádná hydroizolace suterénního zdiva dochází k 
pronikání vlhkosti pøes stìnu do interiéru objektu. Tento problém mùže být  
vyøešen použitím nopové fólie GUTTABETA. Principem metody je oddìlení 
sanovaného vlhkého suterénního zdiva od vlhké zeminy. Nopy ve fólii vy-
tváøejí vzduchovou mezeru mezi zdivem a zeminou. Vlhkost obsažená 
v zeminì nemá tak pøístup ke stìnì. Vlhkost již ve stìnì obsažená nebo 
vlhkost pøicházející do suterénní obvodové stìny z interiéru je odvìtrávána 
a transportována do drenážího potrubí. Použití nopové fólie pøi øešení pro-
blému sanace vlhkého zdiva pøináší výhody velmi rychlé montáže 
a finanèních úspor pøi vysoké spolehlivosti.
Postup montáže 
- Pás nopové fólie se rozvine podél sanované zdi a upraví tak, aby horní 
  okraj nopové fólie ležel nad úrovní budoucího upraveného terénu, v pøí-
  padì aplikace na hydroizolaci cca 10cm nad její ukonèení. V krajním 
  pøípadì lze horní okraj nopové fólie ukotvit i pod úrovní terénu, pøi sou-
  èasném použití adekvátních opatøení.
- Horní okraj nopové fólie se zakonèí pomocí ukonèovací lišty. Lišta se 
  kotví mechanicky pomocí ocelových nerezových høebíkù nebo šroubù 
  a hmoždinek. 
- Dole se nopová fólie seøízne nožem tak, aby nepøekrývala pøípadné 
  drenážní potrubí. Doporuèuje se, aby dolní hrana nopové fólie konèila 
  maximálnì ve výšce drenážního potrubí. 
- Pokud je nutné svisle pokládané pásy nastavovat, podsune se spodní díl 
  pod horní o nejménì 200 mm a vzniklý pøesah se spojí jednou z výše 
  uvedených možností spojování. Doporuèuje se obložení drenážního 
  potrubí filtraèní geotextilií a obsypání filtraèního potrubí materiálem se 
  stálými filtraèními vlastnostmi, napøíklad štìrkem. 

IZOLACE PROTI RADONU 
Nopová fólie umožòuje vytvoøit úèinnou bariéru proti radonu. Radon je 
bezbarvý plyn bez zápachu, a jeho pøítomnost ve stavbì není možné 
jednoduše rozpoznat. Na základì stanovení koncentrací je zpravidla po-
tøebné pøikroèit k volbì vhodné sanaèní metody, která výskytu radonu 
zamezuje, popøípadì snižuje jeho koncentraci. Vhodnou metodu musí vždy 
urèit pøíslušný projektant. 
Nopová fólie svojí konstrukcí umožòuje vytvoøení dvoustupòové ochrany 
proti pronikání radonových plynù. Dvoustupòovou ochranou se rozumí 
vytvoøení provìtrávané vzduchové mezery mezi  zeminou a konstrukcí 
podlahy, druhým stupnìm je pak vytvoøení nepropustné zábrany z poly-
etylénové fólie. Takto provedená zábrana zároveò chrání pøed vzlínáním 
vlhkosti do objektu. Tento systém lze použít pro støední a vysoké riziko 
výskytu radonu v pùdním vzduchu.

VLASTNOSTI
- vysoká odolnost v tlaku
- odolnost proti nárazu a lámání
- vysoká životnost, nepodléhá hnilobì 
- rezistentní proti vìtšinì chemikálií 
  a proti prorùstaní koøeny
- nezávadná vùèi pitné vodì
- ochrana proti UV záøení
- 20 let záruka
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PEVNOST  V  TLAKU  400 kN/m

Materiál HDPE - vysokopevnostní polyetylén

Barva èerná

Pevnost v tlaku
2 2400 kN/m  (40 t/m )

Výška nopu 7 mm

Poèet nopù
21860 na 1m

Propustnost mezi nopy  
25l /m

Odvodnìní 4,6 l/s/m (16600 l/h/m)

Délka role 20 m

Šíøka role 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 m

Teplotní stálost -40 až +80°C

Tlouš�ka  0,6 mm
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®GUTTABETA  STAR bìžná nopová fólie


