
         
 

Datele şi instrucŃiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienŃei departamentului cercetare - dezvoltare  al 
societăŃii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanŃie, în cazul în care 
condiŃiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiŃiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediŃie anterioară pentru 
acelaşi produs. 

 

 

Fişă Tehnică 

DRAGOFOL 

 

 

Membrană hidroizolantă pentru acoperişuri  
 

 

Proprietati 

 Aplicar 

Membrana hidroizolantă DRAGOFOL se aplică la 
acoperişurile ventilate (reci) peste căpriori. Nu 

poate fi montată peste astereală, ci numai peste 
căpriori sau distanŃerii care înconjoară 
termoizolaŃia, prin crearea unei uşoare burŃi, dat 

fiind faptul că prin orificiile micronice ale sale ar 
putea trece apa din cauza forŃelor de coeziune. Se 

aplică atât la acoperişurile din lemn, cât şi la 
acoperişurile din placă de beton armat. 
Este compusă din 2 folii lipite din polietilenă albă 

care asigură o izolare completă faŃă de apa de 
ploaie, de zăpadă şi de umezeală, între care se află 

o plasă de armare.  
Dispune de o permeabilitate satisfăcătoare 
(coeficient de dispersie a vaporilor Sd=3m), 

datorată nu structurii sale, ci deschiderii de orificii 
micronice, care asigură respiraŃia elementelor 

acoperişului. Membrana are o greutate mică, 
flexibilitate şi rezistenŃă mare la tracŃiune graŃie 

plasei de armare, asigurând o montare uşoară şi 
evitarea ruperii. 
La acoperişurile ventilate, barierea de vapori 

funcŃionează subsidiar, datorită aerisirii, vaporii 
dispersându-se rapid în atmosferă. Dacă şi în 

aceste condiŃii este necesară o barieră pentru 
vapori, DRAGOFOL se îmbină perfect cu 
membrana hidroizolantă barieră de vapori DELTA 

-REFLEX. 
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Caracteristici Tehnice 

 

Materiale componente: 2 straturi: 2 folii lipite 
 din polietilenă 

 cu orificii micronice  

Armătura: plasă de armare ΡΡ 

RezistenŃă la tracŃiune: 

• pe lungime:  350 Ν / 5 cm 

• transversală:      350 Ν / 5 cm 

Impermeabilitate:  impermeabilă conform     

 DIN EN 13111 

Permeabilitate la aburi: Sd = 3 m 

Stabilitate la 

variaŃiile 
de temperatură: de la -40οC la +80οC 

Comportament la 
foc: autostingere Β1 conform 

 DIN 4102 

Greutate: 140 g/m2 

 

Ambalaj 

 
Role de 75 m2 (1,5m x 50m). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


