
DUPONT™ TYVEK® ROZWIĄZANIA DLA KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH
SZEROKA GAMA ROZWIĄZAŃ DLA WSZYSTKICH 
TYPÓW KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH
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DUPONT™ TYVEK® NAJLEPIEJ DOPASOWANA OFERTA 
DLA KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH 

1 … oznacza najlepszą ochronę budynku 
przy optymalnych warunkach montażu i 

produkcji

2 … zapewnia doskonałą, niezawodną i 
trwałą ochronę konstrukcji budynku (przed 

czynnikami pogodowymi) 

3 … znakomita ochrona, wytrzymała i łatwa 
w instalacji, która może być wykonana 

zgodnie z Twoimi wymaganiami



Czy zaufasz produktowi którego zasadnicza dla funkcjonalności 
warstwa jest cieńsza niż włos ludzki?

CO POWODUJE UNIKALNĄ TRWAŁOŚĆ 
MEMBRAN TYVEK®? Warstwa funkcjonalna odpowiada za wodoszczelność i 
paroprzepuszczalność membrany. Membrany Tyvek® posiadają warstwę funkcjonalną ok. 6 do 8 razy 
grubszą w porównaniu do typowych produktów wielowarstwowych. Jest ona w 100% zbudowana z 
wysoko stabilizowanego przeciw działaniu promieni UV i temperatury HDPE. Dzięki temu, membrany Tyvek® 
zapewniają wyjątkowo długotrwałą funkcjonalność i niezawodność w ochronie konstrukcji. Używane w konkurencyjnych 
produktach wielowarstwowych warstwy funkcjonalne są dużo cieńsze, nawet od ludzkiego włosa, który około trzykrotnie 
przewyższa je grubością.  Jakość i wytrzymałość warstwy funkcjonalnej jest najważniejszym czynnikiem 
wpływającym na zachowanie funkcjonalności membrany podczas użytkowania budynku. 

STANDARDOWA MEMBRANATYVEK® WŁOS LUDZKI

do 220 mikrometrów 
grubości warstwy 

funkcjonalnej

80 mikrometrów
30 mikrometrów

220 mikrometrów 
grubości warstwy 

funkcjonalnej

175 mikrometrów 
grubości warstwy 

funkcjonalnej

Tyvek® UV Facade 
Tyvek® Solid 
Tyvek® Solid Silver

Tyvek® Soft

Grubość warstwy funkcjonalnej w 
typowej membranie wielowarstwowej 
wynosi tylko 30 mikronów.
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ELASTYCZNE DOSTOSOWANIE ROZMIARU PRODUKTU 
OZNACZA LEPSZĄ WYDAJNOŚĆ I MNIEJ ODPADÓW

MEMBRANY TYVEK®*
1.50 m x 50 m

1.50 m x 100 m

2.80 m x 50 m

2.80 m x 100 m

3.00 m x 50 m

* Wymiary dostępne dla membran: 
Tyvek® Soft, Tyvek® Solid, Tyvek® 
Solid Silver and Tyvek® UV Facade

PAROIZOLACJE AIRGUARD®**
1.50 m x 50 m

2.80 m x 50 m

**Wymiary dostępne dla AirGuard® 
Sd5

AKCESORIA TYVEK®***
50 mm x 25 m

60 mm x 25 m

75 mm x 25 m

100 mm x 25 m

*** Wymiary dostępne dla akrylowej 
taśmy klejącej Tyvek®



1 ZDROWY MIKROKLIMAT, ZWIĘKSZONY KOMFORT 
 TERMICZNY - UDOWODNIONE ROZWIAZANIA

Na zewnątrz Wewnątrz

Tyvek® Soft AirGuard® Sd5 Taśma Akrylowa Tyvek® 

➜ Wiatroszczelna, lekka, łatwa w instalacji

➜ Elastyczność nawet w niskich temperaturach

➜ Grubość 175 mikrometrów warstwy funkcjonalnej

	 = długotrwała funkcjonalność

➜ Mocny, łatwy w instalacji

➜ 100% wiatroszczelności

➜ Eliminuje ryzyko kondensacji pary wodnej

	 w termoizolacji

Ochrona budynku w całym okresie użytkowania.



2 OCHRONA PLUS - ZWIĘKSZONA WIATROSZCZELNOŚĆ

Na zewnątrz Wewnątrz

Tyvek® Solid Taśma Akrylowa Tyvek® AirGuard® Sd5 Taśma Akrylowa Tyvek®

➜ Wiatroszczelna, lekka, łatwa w instalacji

➜ Elastyczność nawet w niskich temperaturach

➜ Grubość 220 mikrometrów warstwy funkcjonalnej

	 = długotrwała funkcjonalność

➜ Mocny, łatwy w instalacji

➜ 100% wiatroszczelności

➜ Eliminuje ryzyko kondensacji pary wodnej

	 w termoizolacji

Udowodniona w użytkowaniu doskonała trwałość membran DuPont™ Tyvek®



3 BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

Na zewnątrz Wewnątrz

Tyvek® Solid Silver Metalizowana Taśma Tyvek® AirGuard® Reflective Metalizowana Taśma Tyvek®

➜ Zancząca poprawa współczynnika U

➜ Lekki, łatwy w instalacji

➜ Elastyczność nawet w niskich temperaturach

➜ Lakierowana, 220 mikrometrowej grubości warstwa

	 funkcjonalna = długotrwała funkcjonalność

➜ Zancząca poprawa współczynnika U

➜ Mocny, łatwy w instalacji

➜ Instalacja możliwa w miejscach o podwyższonej wilgotności

➜ Duża refleksyjność 95% dzięki metalizowanej powierzchni

➜ Wytrzymała warstwa metalizowana

Nie ryzykuj budowy z materiałów nie wytrzymujących próby czasu!



4 WOLNOŚĆ W PROJEKTOWANIU I ARCHITEKTURZE

Na zewnątrz Wewnątrz

Tyvek® UV Facade Taśma Tyvek® UV Facade AirGuard® Sd5 Taśma Akrylowa Tyvek® 

➜ Idealne zastosowanie w fasadach z otwartymi spoinami

➜ Lekka, łatwa w instalacji

➜ Elastyczność nawet w niskich temperaturach

➜  Grubość 220 mikrometrów warstwy funkcjonalnej =

	 długotrwała funkcjonalność

➜ Mocny, łatwy w instalacji

➜ 100% wiatroszczelności

➜ Eliminuje ryzyko kondensacji pary wodnej

	 w termoizolacji

Membrany Tyvek® wytrzymują warunki, w których inne produkty 
ulegają uszkodzeniu przez promieniowanie UV



5 BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA PRZY 
 REMONTACH I REWITALIZACJI ZABYTKÓW

Na zewnątrz Wewnątrz

Tyvek® Solid Taśma Akrylowa Tyvek®  AirGuard® Smart Taśma Akrylowa Tyvek® 

➜ Mocny, łatwy w instalacji

➜ 100% wiatroszczelność

➜ Zmienna wielkość współczynnika sd w

	 zależności od wilgotności

➜  Eliminuje ryzyko kondensacji pary wodnej

	 w termoizolacji

➜ Wiatroszczelna, lekka, łatwa w instalacji

➜ Elastyczność nawet w niskich temperaturach

➜ Grubość 220 mikrometrów warstwy funkcjonalnej

	 = długotrwała funkcjonalność

Zdecyduj mądrze - wybierz wodoszczelną membranę Tyvek®
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użyty, DuPont nie udziela żadnych gwarancji ani nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tu informacji. Żadna część niniejszej publikacji nie może być interpretowana jako upoważnienie do 
działania w ramach zastrzeżonych praw osób trzecich lub zachęta do naruszenia takich praw.
1 tylko dla zastosowań ściennych przy konstrykcjach szkieletowych

 

DuPont Poland Sp. z o.o.

Ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa

tel.: 22 320 09 00

Infolinia: 0 801 88 99 40

www.tyvek.pl


