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Membrana dachowa
Roof underlay

Info:

                            20

Numery jednostki notyfikowanej / 
Numbers of notified unit : 1454, 1023

Producent / Manufacturer : 
FOLSTYL Grzegorz Styła • ul.Gościnna 7 • 34-120 Inwałd • PL

 Deklaracja właściwości użytkowych nr / 
Declaration of performance no. :  3/2020

EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010

CORUNDUM 180

 
Zamierzone zastosowanie /  

The intended use /

 Wodoszczelna, paroprzepuszczalna mem-
brana do nieciągłych pokryć dachowych i 
ścian / Flexible sheets for waterproofing- 
underlays for discontinuous roofing and 

wall cladding 

Reakcja na ogień / 
Reaction to fire / 

 

F
 Klasa / Class 

Przenikanie pary wodnej, Sd / 
Water vapour resistance, Sd / 0,020 m (- 0,005; + 0,02)

Giętkość w niskiej temperaturze /  
Flexibility at low temperature  / -40°C

Odporność na przesiąkanie wody / 
Resistance to water penetration / 

 przed sztucznym starzeniem / before artificial ageing  W1

po sztucznym starzeniu /  after artificial ageing  W1

Wytrzymałość na rozciąganie / 
Tensile strength 

wzdłuż / MD w poprzek / CD 

  przed sztucznym starzeniem / before artificial ageing  350 N/50 mm (± 90) 225 N/50 mm  
(-25, +70)

 po sztucznym starzeniu / after artificial ageing  290 N/50 mm (± 60) 180 N/50 mm (± 30)

 Wydłużenie / Elongation 

 wzdłuż / MD   w poprzek / CD 

 przed sztucznym starzeniem / before artificial ageing  70% (± 40) 105% (± 55)

 po sztucznym starzeniu /  after artificial ageing  40% (± 20) 60% (± 25)

Wytrzymałość na rozdzieranie / 
Resistance to tearing / 

 wzdłuż / MD w poprzek / CD

185 N (± 70) 205 N (± 80)

 Opis produktu / Description of product

 Gramatura / Weight   180 g/m2  (± 22%)

 Grubość folii / Thickness   0,7 mm

Wymiary folii / Dimensions  1,5 m x 50 m

Materiał / Material  Polipropylen / 
Polypropylene 

 Ilość warstw / Composition  3

Odporność na działanie temp. / Temperature resistance 
 od / from  -40°C 

do / to  +80°C

 Paroprzepuszczalność / Water vapour permeability 

Lyssysystem 23°C/85%RH 1400 g/m2 x 24h (± 200)

Lyssysystem 38°C/90%RH 3200 g/m2 x 24h (± 400)

 Substancje niebezpieczne / Dangerous substances brak / none 

Dopuszczalna ekspozycja na promienie UV / 
UV resistance :

3 miesiące / 
3 months  

(Dotyczy średniorocznego napromieniowania  
w klimacie środkowoeuropejskim)

(Concerns average yearly radiation in the Central 
European climate)

PN EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne.
Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe.

PN EN 13859-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne.
Część 2: Wyroby podkładowe do ścian.

EN 13859-1:2010 Flexible sheets for waterproofing
Part 1: Underlays for discontinuous roofing.

EN 13859-2:2010 Flexible sheets for waterproofing
Part 2: Underlays for walls.
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FOLSTYL

INSTRUKCJA MONTAŻU / INSTALLATION INSTRUCTIONS 

Na przygotowanej konstrukcji należy szczelnie ułożyć membranę dachową (na-
drukiem do góry). Membranę dachową CORUNDUM 180 można układać zarów-
no bezpośrednio na krokwiach (bez pełnego deskowania – w okresie letnim z 
zachowaniem lekkiego zwisu) jak i na dachach z pełnym deskowaniem. Mem-
branę przybija się do krokwi (lub pełnego deskowania) za pomocą takera – z 
wykorzystaniem zszywek dekarskich. Zszywki powinny być rozmieszczone linio-
wo – wzdłuż krokwi. 

Lay the roofing membrane (with overprint pointing upwards) on a previously 
prepaired structure. CORUNDUM 180 roofing membrane may be laid directly 
on the rafters (without full boarding - maintaining slight sag in summer season), 
as well as on roofs with full boarding.The membrane is tacked to the rafter (or to 
full boarding) with a tacker and roofing tacks. The stitches should be distributed 
linearly along the rafter.

Montaż należy rozpocząć od linii okapu (pasy rozciągane równolegle do brze-
gu okapu). Dolną krawędź membrany szczelnie przykleić do pasa okapowego. 
Układanie membrany prostopadle do okapu, czyli wzdłuż krokwi, możliwe 
jest tylko w przypadku dachów modernizowanych/remontowanych (np. pod-
czas częściowej wymiany pokrycia dachowego). Prace prowadzi się wówczas 
etapami – na szerokości 2-3 krokwi (1,7-3,0 m). 

Begin installing the membrane from the eaves line (strips applied in parallel 
to the eaves surface). Glue the lower edge of the membrane to the eaves 
strip tightly. Laying the membrane perpendicular to the eaves, i.e. along the 
rafters, is possible only in case of modernized/renovated roofs (e.g. as part 
of partial replacement of roofing). In such cases, the works are performed in 
steps - at the width of 2-3 of rafter (1.7 - 3.0 m).

Membrany należy układać z zachowaniem minimalnego zakładu – wg wyzna-
czonej linii (nadruk na folii). Zaleca się wykonanie zakładu na szerokość min. 
15 cm (przy nachyleniu połaci dachowej <22o wielkość zakładu należy zwięk-
szyć do min. 20 cm). Kolejne pasy membrany należy ze sobą szczelnie skleić.
Temperatura montażu / klejenia > +8oC

Lay the membranes with minimum overlap - according to the indicated line 
(overprint on the foil). A minimum overlap width of  15 cm is recommended 
(for  <22o roofing inclination, increase overlay width to min. 20 cm). Glue the 
membrane strips with each other tightly.
table. Assembly / gluing temperature > +8oC

Zaleca się unikanie pionowych połączeń membrany. Ewentualne łączenia 
dwóch membran (np. po wyczerpaniu rolki) należy wykonać w sposób bardzo 
staranny – krawędzie obu pasów membran należy ze sobą skleić, zawinąć i 
przymocować zszywkami bezpośrednio do krokwi.

t is recommended to avoid vertical membrane connections. Any necessary 
connections between two membranes (e.g. in case of reel depletion) should 
be performed very carefully - the edges of both membrane strips should be 
glued, rolled and tacked directly to the rafter.

Kosz dachowy oraz inne zagłębienia połaci dachowej, w których może się 
zbierać woda muszą być zabezpieczone potrójną warstwą membrany (zaleca 
się ułożenie wzdłuż całego kosza dodatkowego pasa membrany – pod zasad-
niczymi pasami folii). Zasadnicze pasy membrany powinny zachodzić na są-
siednią połać dachową (minimalny zakład – min. 25-30 cm).

Roof valleys and other hollow areas on the roofing surface where water may 
accumulate must be secured with triple membrane layer (it is recommended 
to lay an additional strip of membrane along the entire valley - under the 
principal foil strips). The principal foil strips should overlap the nearby roof 
slope (minimum overlap - min. 25-30 cm).

 
W części kalenicowej oraz na narożach dachu pasy membran z obu połaci 
należy przełożyć na drugą stronę (z zachowaniem zakładu o szer. min. 25-30 
cm). 

In the roof ridge section, and on the roof edges, the membrane strips from 
both slopes should be laid over to the other side (maintaining a min. 25-30 
cm overlap).

Po zamontowaniu membrany należy zamontować kontrłaty - zaleca się zasto-
sowanie samoprzylepnej taśmy uszczelniającej (taśma pod kontrłaty). Taśma 
zabezpiecza miejsca przebicia membrany zszywkami montażowymi. 
Maksymalny dopuszczalny czas ekspozycji membrany dachowej na promienie 
UV został ściśle określony w tabeli z parametrami technicznymi produktu.

After installing the membrane, install the counter-patches - self-adhesive se-
aling tape is recommended for that purpose. The tape secures the points of 
piercing the membrane with tacks.
Maximum permissible time of roofing membrane exposure to UV radiation is 
strictly specified in the technical parameters table.

 
Przy elementach, które przechodzą przez połać dachową (np. komin, lukarna 
oraz ściana pożarowa) membranę należy bezwzględnie wyprowadzić ku górze 
(pas o wysokości 10-15 cm) i szczelnie przykleić do ściany/komina. 

For areas near elements that go through the roofing (e.g. chimney, dormer, 
firewall), the membrane must protrude upwards (a 15-15 cm wide strip) and 
be glued to the wall/chimney tightly at all times.

Należy bezwzględnie unikać układania membrany bezpośrednio na świeżo 
zaimpregnowanych elementach. Należy bezwzględnie unikać zachlapania folii 
dachowej olejem (np. z piły spalinowej) oraz kontaktu z niewyschniętym impre-
gnatem do drewna (świeżo zaimpregnowane deski), ponieważ może to skutko-
wać jej uszkodzeniem.

Avoid laying the membrane directly on freshly impregnated elements in any 
circumstances. Always avoid spilling motor oil on roof underlay (i.e. from cha-
in saw) and prevent from contacting the membrane with impregnated boards 
still wet from wood preservatives as it may cause serious damage to the roof 
underlay.

 Produkt należy składować  
wewnątrz pomieszczeń. /

 The product should be stored 
indoors. 

Przechowywać z dala od  
źródła ciepła i ognia. /

Should be stored away from the 
heat source and fire.

Przechowywać w miejscu 
suchym

i osłoniętym przed słońcem. /
Should be stored in dry, covered  
areas, sheltered from the sun. 

Nie wystawiać na działanie  
warunków atmosferycznych. / 
Do not expose to weather con-

ditions. 


