VENTILAȚIA

Membrana anticondens DR!PSTOP controlează condensul produs într-un mediu unde condensarea este probabilă.
Membrana servește ca mediu absorbant, prevenind căderea de pe acoperiș a picăturilor de apă.
Cu toate că DR!PSTOP are o capacitate excelentă de absorbție a apei, aceasta este limitată (pentru detalii verificați
fișa tehnică) și de aceea saturația trebuie evitată pentru a preveni picurarea. Pentru a funcționa corespunzător,
membrana trebuie să se usuce pe parcursul zilei. Din acest motiv este necesar să existe o ventilație adecvată în
interiorul clădirii.
Vă rugăm să țineți cont că aerul umed este mai ușor decât aerul uscat, de aceea are tendința de a circula în sus.
Acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se proiectează sistemul de ventilație al unei clădiri. Următoarele
situații demonstrează clar diferența dintre o ventilație adecvată și una neadecvată în interiorul unei clădiri.
SITUAȚIA 1

SITUAȚIA 2

Ventilația adecvată într-o clădire izolată cu aflux de
aer pe laterale și evacuarea aerului în partea
superioară a acoperișului.

Ventilație inadecvată într-o clădire izolată cu afluxul
de aer pe laterale și fără deschideri, deci fără
posibilitatea de evacuare a aerului. Rezultatul este
picurarea de pe acoperiș care deteriorează stratul de
izolație.

SITUAȚIA 3

SITUAȚIA 4

Ventilația adecvată într-o clădire neizolată cu aflux de
aer pe laterale și evacuarea aerului în partea
superioară a acoperișului.

Ventilație inadecvată într-o clădire neizolată cu afluxul
de aer pe laterale și fără deschideri, deci fără
posibilitatea de evacuare a aerului. Rezultatul este
picurarea de pe acoperiș.

Ventilația obligatorie este descrisă de standardele naționale în construcții, ca de exemplu standardul în construcții
francez NF P 34-205-1 sau directiva germană IFBS. La proiectarea ventilației acoperișului trebuie luați în considerare
și alți factori, ca de exemplu tipul construcției, amplasamentul, condițiile climatice etc. Cunoștințele de bună
practică în construcții ar trebui să fie respectate.

FILC d.d., Trata 48, SI-4220 Škofja Loka T: +386 (0)4 2977 200 F: +386 (0)4 2977 300 E: filc@filc.si w: www.filc.si
FZ 38.1 Date: [datum] Written by: Andreja Puc
Page 1/1

