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folia budowlana
izolacyjna inbud 300

Szerokość rolki 
(m)

Długość rolki
(m)

Ilość m2  

na rolce
Ilość rolek  
na palecie (rol.)

4 25 100 75

5 20 100 75

OPIS PRODUKTU
MOLEKO folia budowlana izolacyjna inbud 300 atestowana – to folia polietylenowa 
ogólnego zastosowania, przeznaczona do ochrony budynku przed zawilgoceniem,  
a także do zabezpieczania elewacji, elementów budynku podczas prac budowla-
nych i wykończeniowych.

ZASTOSOWANIE
Przeznaczona do wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki lub 
wylewki. Znajduje zastosowanie przy tworzeniu warstwy poślizgowej na nawierzch-
ni tarasów, warstwy ochronnej zabezpieczającej przed zawilgoceniem izolacji ter-
micznej i akustycznej. Może być stosowana we wszystkich pracach remontowo-

-budowlanych jako warstwa chroniąca przed wilgocią, kurzem, wiatrem a także do 
prowizorycznych zabezpieczeń połaci dachowych, osłon elewacyjnych oraz stolarki 
okiennej , czasowych przenośnych osłon stanowisk pracy, materiałów budowlanych itp.

 
 
DANE TECHNICZNE
• Materiał folia polietylenowa
• Kolor: czarna
• Gramatura: 210 g (+/- 40%)
• Długość (m): 25, 20
• Szerokość (m): 4, 5
• Opór dyfuzyjny (m2*s*Pa/kg): ≥ 1,2*1011
• Wodoszczelność (klasa): spełnia wymagania przy 2 kPa
• Przenikanie pary wodnej: - 2,48x10+11 (m2sPa)/kg +/-50%

PAKOWANIE

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU
Montaż folii powinien nastąpić z najwyższą starannością oraz według projektu tech-
nicznego opracowanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Folię układać 
dowolną stroną do podłoża. Zakrycie folii następnymi warstwami powinno nastąpić 
możliwie najszybciej po jej ułożeniu. W przypadku użycia pod posadzki lub wylewki 
folię należy wyłożyć na wcześniej wyrównany podkład betonowy. Zalecany zakład 
na łączeniach to minimum 15 cm oraz 20 cm na ścianę. Uszkodzenia folii powstałe 
w trakcie jej układania należy niezwłocznie naprawić, stosując specjalistyczne pro-
dukty (butylowe taśmy klejące lub specjalistyczne kleje). Nie stosować w kontakcie  
z alkaliami, masami bitumicznymi i asfaltem.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT
Produkt  przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej, w pomiesz-
czeniach o temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed wilgocią i promieniami 
słonecznymi oraz urządzeniami grzewczymi. Przewozić krytymi środkami transportu 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

www.moleko.pl

Producent:
DEKTRA SA
ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń

Dystrybutor:
B plus B spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
e-mail: moleko@bplusb.pl

Informacje zawarte niniejszej karcie technicznej, szczególności zalecenia dotyczące sposobu warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, 
naszej najlepszej wiedzy oraz dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi 
niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, 
mające zastosowanie do tego produktu.


