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GDZIE SIÊ STOSUJE?
n ochrona œcian fundamentowych: izolacje kube³kowe Gut-

tabeta STAR chroni¹ fundamenty przed wilgoci¹, przyczy-

niaj¹ siê do dobrej wentylacji budowli, stanowi¹ tak¿e

dodatkow¹ izolacjê termiczn¹ murów fundamentowych, s¹

odporne na wrastanie korzeni i ³atwe w monta¿u

n ochrona szczelnoœci podmurówek

n systemy drena¿owe: Guttabeta STAR skutecznie chroni

przed naporem wody na œciany fundamentowe. 

n pod³o¿e jastrychu: Guttabeta STAR chroni pod³o¿e jas-

trychu przed przenikaniem wilgoci

n element zielonych dachów: na nowoczesnym dachu

Guttabeta STAR mo¿e znaleŸæ zastosowanie jako warstwa

poœrednia w strukturze zielonego dachu

n osuszanie œcian piwnicznych

JAKIE MAJ¥ ZALETY?
n bardzo wytrzyma³e na œciskanie dziêki specjalnemu,

gwiaŸdzistemu kszta³towi wyt³oczeñ

n elastyczne, wyj¹tkowo odporne na uderzenia i pêkniêcia

n bardzo wytrzyma³e na rozrywanie i wrastanie korzeni

n odporne na wilgoæ, œcieranie, nie ulegaj¹ procesowi

rozk³adu

n odporne na dzia³anie chemikaliów, grzybów i bakterii

n nie zmieniaj¹ jakoœci wody pitnej

n odporne na dzia³anie chemikaliów, grzybów i bakterii

CHARAKTERYSTYKA

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: W³ochy

Dystrybucja: w sprzeda¿y hurtowej przez sieæ dystrybutorów

Aprobaty i certyfikaty: aprobaty techniczne

Us³ugi: doradztwo techniczne, PN-EN 13967 

Pozosta³a oferta:

n bitumiczne p³yty faliste Guttanit

n gont bitumiczny Guttatec

n folie dachowe Guttafol

n tworzywa sztuczne Guttagliss: PVC, polyester, poliwêglan

n szklarnie

n zadaszenia drzwi wejœciowych

GUTTA PPOLSKA SSp. zz oo.o.

ul. Fabryczna 9, 62-200 Gniezno

tel. 061 428 20 64 (66), faks 061 428 20 67

www.gutta.pl, e-mail: info@gutta.pl

ROBOTY ZZIEMNE II FFUNDAMENTOWE

Wyt³aczane folie fundamentowe
Guttabeta STAR

P R E Z E N T A C J A

DANE TECHNICZNE GUTTABETA STAR 320 KN GUTTABETA STAR 400 KN GUTTABETA STAR 530 KN

Tworzywo/materia³ HDPE (polietylen wysokiej gêstoœci) HDPE (polietylen wysokiej gêstoœci) HDPE (polietylen wysokiej gêstoœci)

Kolor Czarny Br¹zowy Br¹zowy

Wytrzyma³oœæ na œciskanie ok. 320 kN/m2 (32 t/m2) ok. 400 kN/m2 (40 t/m2) ok. 530 kN/m2 (53 t/m2)

Wysokoœæ wyt³oczeñ ok. 7mm ok. 7mm ok. 7mm

Iloœæ wyt³oczeñ 1860 szt./m2 1860 szt./m2 1860 szt./m2

Objêtoœæ pow. pomiêdzy wyt³oczeniami ok. 5,0 l/m2 ok. 5,0 l/m2 ok. 5,0 l/m2

Zdolnoœæ odprowadzania wody ok. 4,6 l/s/m        (16600 l/h/m) ok. 4,6 l/s/m        (16600 l/h/m) ok. 4,6 l/s/m        (16600 l/h/m)

Odpornoœæ termiczna -40° do +80°C -40° do +80°C -40° do +80°C

Klasa przeciwogniowa B 2 DIN 4102 B 2 DIN 4102 B 2 DIN 4102

W³aœciwoœci Odporna na dzia³anie chemikaliów, wrastanie korzeni, neutralna dla wody pitnej, odporna na dzia³anie grzybów i bakterii, wytrzyma³a na gnicie 

Wymiary rolek w m 1,0x30-1,5x30-2,0x302,5x30-3,0x30-4,0x30 1,0x20-1,5x20-2,0x202,5x20-3,0x20-4,0x20 1,0x20-1,5x20-2,0x202,5x20-3,0x20-4,0x20

Jednostki paletowe 1,0 m: 24 rolki 1,0 m: 24 rolki 1,0 m: 24 rolki 

1,5 do 4,0 m: 12 rolek 1,5 do 2,0 m: 12 rolek 1,5 do 2,0 m: 12 rolek

2,5 do 4,0 m: 16 rolek 2,5 do 4,0 m: 16 rolek
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