Paroizolacja COROTOP

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA MONTAŻU,
TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I UŻYTKOWANIA
PAROIZOLACJI COROTOP®
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OPIS WYROBÓW
Membrany paroizolacyjne COROTOP służą do kontrolowanej izolacji przed napływem pary wodnej
w konstrukcje i termoizolacje przegród budowlanych oraz do osłony przed przewiewem przez przegrody
budowlane.
Dobór i stosowanie paroizolacji powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie
z przepisami budowlanymi, ich przeznaczeniem i funkcjonalnością oraz z uwzględnieniem ogólnych
wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji.
Wszystkich zainteresowanych naszymi wyrobami zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
www.corotop.com.pl celem prawidłowego doboru paroizolacji do wymagań obiektu.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Paroizolacje powinny być transportowane krytymi środkami transportu w opakowaniach producenta, na
paletach lub w kontenerach.
Wszystkie paroizolacje należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych
o nieagresywnej atmosferze, w dodatniej temperaturze i wilgotności powietrza nie większej niż 60%.
Membrany paroizolacyjne nie mogą być narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
Paroizolacje powinny być składowane najkorzystniej w pozycji pionowej, na równym, utwardzonym, gładkim
i czystym podłożu.
Nie powinny być składowane w przejściach oraz w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń
grzewczych.
Paroizolacje powinny pozostawać w oryginalnym opakowaniu do czasu montażu.
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PRZYGOTOWANIE
MONTAŻU
Producent nie odpowiada za wady paroizolacji powstałe w trakcie transportu nierealizowanego przez
producenta oraz przechowywania wyrobów w nieodpowiednich warunkach.
Drewniane elementy więźby dachowej powinny być zaimpregnowane środkami bez rozpuszczalników.
Przed montażem należy sprawdzić wszystkie rolki paroizolacji czy nie uległy wcześniejszemu uszkodzeniu.

WAŻNE
Jeżeli zostanie zauważone uszkodzenie paroizolacji lub inna nieprawidłowość możliwa do oceny wizualnej,
nie należy jej montować, lecz uzgodnić usunięcie nieprawidłowości ze sprzedawcą.
Montaż paroizolacji jest równoznaczny z odbiorem jakości wizualnej paroizolacji oraz brakiem uszkodzeń
w transporcie lub przechowywaniu.
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WYMAGANIA TECHNICZNE
MONTAŻU PAROIZOLACJI
Producent nie odpowiada za wady montażu ani za wady paroizolacji spowodowane niewłaściwym montażem.
Prawidłowo zamontowana paroizolacja musi być ułożona w sposób szczelny tak,
niekontrolowany przepływ pary wodnej i powietrza do termoizolacji.

aby uniemożliwić

Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na szczelny montaż paroizolacji w miejscach newralgicznych,
takich jak zakłady pasów paroizolacji, ściany szczytowe, działowe i kolankowe, kominy oraz drobniejsze
elementy przebijające paroizolacje.
Montaż musi być wykonany zgodnie z projektem technicznym obiektu i sztuką budowlaną oraz odebrany
protokolarnie przez osobę uprawnioną np. kierownika budów.

MONTAŻ PAROIZOLACJI
WYMAGANIA OGÓLNE
1. Przed montażem paroizolacji na metalowym
ruszcie odtłuścić proﬁle i nakleić
na nie
dwustronną taśmę klejącą (np. Corotop MIX). Do
rusztu zamontować kolejno pasy paroizolacji
poziomo (najlepiej od góry do dołu) lub pionowo
nadrukiem do wnętrza pomieszczenia.

2. Do montażu paroizolacji na krokwiach lub innej
konstrukcji drewnianej używamy zszywacza.
Miejsca przebicia paroizolacji zaklejamy taśmą
klejącą (np. Corotop FIX)
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MONTAŻ PAROIZOLACJI
WYMAGANIA OGÓLNE
3. Kolejne pasy paroizolacji montujemy
z odpowiednim zakładem, który jest nadrukowany
na paroizolacji i sklejamy za pomocą
jednostronnej (np. Corotop FIX) lub dwustronnej
taśmy klejącej (np. Corotop MIX).

4. W miejscach połączeń paroizolacji ze ścianami,
kominami i innymi elementami pionowymi należy
zwrócić szczególną uwagę na szczelny montaż.
Przyklejamy paroizolację za pomocą specjalnych
klejów lub taśm klejących (np. Corotop BUTYL)
tak, aby uniemożliwić przewiewy.

lub
5. Wszelkie przejścia techniczne (np. przewody,
rury itp.) należy starannie uszczelnić specjalnymi
klejami lub taśmami (np. Corotop FIX, MIX)

Zaleca się montaż dodatkowej listwy dociskowej.
W celu wyeliminowania skutków naprężeń
konstrukcyjnych zaleca się zostawienie około
2 cm nadmiaru folii (fałda) przy ścianie.
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PRACE WYKOŃCZENIOWE
Wszystkie miejsca uszkodzenia paroizolacji należy starannie naprawić i zabezpieczyć przed przenikaniem
powietrza do termoizolacji.
W ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia montażu paroizolacji Corotop musi być wykonany kompletny montaż
obudowy od wewnątrz. Jeżeli obudowa nie jest możliwa w tym terminie (poddasza nieużytkowe), to
paroizolację bezpośrednio po ułożeniu należy zabezpieczyć przed światłem dziennym (rozproszone
promieniowanie UV), np. poprzez zasłonięcie okien czy wyłazów dachowych.
Paroizolacje aktywne Corotop nie zastępują wentylacji.
W przypadku paroizolacji metalizowanych wymaga się, a w przypadku paroizolacji aktywnych zaleca się
przestrzeń dylatacyjną (ok. 2 cm) między folią a płytą GK.

EKSPLOATACJA
Każda paroizolacja Corotop spełni swoją funkcję pod warunkiem, że jest zamontowana w sposób ciągły
i szczelny, uniemożliwiający niekontrolowany przepływ pary wodnej i przewiew powietrza.
Ze względu na
promieniowanie UV na poddaszach nieużytkowych paroizolacja Corotop nie może mieć dostępu do światła
dziennego.
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