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DuPont – peste 200 de ani 
de tradiţie

DuPont numără mulţi ani de tradiţie şi realizări ştiinţifice majore, ale că-
ror rezultate nu se regăsesc numai în produsele moderne de contruc-
ţii, dar de asemenea în produse pentru diferite alte industrii, precum 
agricultura, ştiinţa medicală, industria alimentară, industria electroni-
că, industria de motoare auto cât şi altele. Peste 20,000 de brevete, 
14,000 de cereri de brevete de invenţii şi 1,600 de mărci înregistrate – 
acesta este rezultatul a peste 100 de ani de cercetare.
DuPont a fost fondat în Wilmington în Statele Unite, în anul 1802, de 
către un imigrant francez, Eleuthere Irenee du Pont de Nemours. Astă-
zi, consorţiul DuPont îşi desfăşoară activitatea în peste 70 de ţări, fiind 
activ în Romania de 15 de ani.
La începutul secolului 20, DuPont a deschis primele sale laboratoare. 
Unul dintre acestea – Centrul Experimental din Wilmington – este astă-
zi unul din cele mai mari laboratoare industriale din lume. Acolo au fost 
realizate primele teste pe materiale din plastic cam pe la 1909.
DuPont este în acest moment lider mondial în cercetarea materiale-
lor plastice pentru aplicaţii industriale. Consorţiul deţine 75 de centre 
de cercetare şi dezvoltare, dintre care peste 40 se află în SUA, iar res-
tul în 11 alte ţări.
Dintre miile de brevete deţinute de către DuPont se numără multe pro-
duse cunoscute pe scară largă, fără de care vieţile noastre ar fi greu 
de imaginat. Acestea sunt, printre altele: Teflon® (cunoscut sub acest 
nume din 1945), Nomex® – fibră folosită printre altele la producerea 
echipamentului ne-inflamabil al pompierilor şi Kevlar® – fibră folosită la 
producerea vestelor antiglonţ şi a căştilor militare.
DuPont este unul dintre cei mai mari producători mondiali de membra-
ne de contrucţie. Acum 50 de ani, în laboratoarele DuPont a fost creat 
DuPont™ Tyvek® – un material folosit timp de peste 30 de ani în con-
strucţii ca membrană învelitoare pentru acoperişuri şi pereţi. Până în 
acest moment materialele DuPont™ Tyvek® au fost folosite pentru 
protecţie la peste 15 milioane de construcţii. Acest material ajută la li-
mitarea pierderii de caldură din construcţii şi prin aceasta la reducerea 
consumului de energie.
De când E.I DuPont a pus bazele atelierului de fabricaţie în Delaware, 
au avut loc multe schimbări în companie, dar au rămas de două secole 
aceleaşi principii de bază: calitatea înaltă a produselor şi – în consecinţă 
– investiţia în cercetarea ştiinţifică şi tehnologii noi. DuPont se eviden-
ţiază dintre alte companii datorită grijei sale pentru siguranţa muncii şi 
conştientizarea faptului că oamenii reprezintă sursa succesului compa-
niei, tinzând către „schimbarea într-o lume mai bună”.
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„Economie pe viaţă” acesta este motto-ul care stă în fruntea cercetării 
obţinerii unor materiale de construcţie avantajoase din punct de vede-
re calitate/preţ. Cerinţele mediului ne obligă să luăm în calcul durabili-
tatea materialelor de mentenanţă pe toată durata de viaţă a clădirii. 

În cazul acoperişului, este evident ca folosirea materialelor cu durabili-
tate mare este complet justificată. 

Majoritatea acestor materiale trebuie să-şi dovedească eficienţa pe 
parcursul unei lungi perioade de viaţă a proiectului, atât din punct de 
vedere al durabilităţii, cât şi din punct de vedere al parametrilor tehni-
ci. Din acest motiv, mulţi producători de membrane pentru acoperiş cu 
permeabilitate înaltă la vapori au hotărât să se angreneze în coopera-
rea cu instituţiile de renume din domeniul cercetării şi dezvoltării şi in-
stituţiile de atestare.

Cercetarea a fost derulată, printre altele, în Institutul Naţional Suedez 
de Cercetare şi Experimente şi în Departamentul de Chimie şi Tehno-
logie de Polimerizare din Boras. Pentru realizarea acestor teste s-a fo-
losit o metodă foarte agresivă de îmbătrânire accelerată. 

Combinaţia dintre o temperatură ridicată şi ventilaţia aerului au simulat 
impactul real al temeperaturilor normale de mediu asupra unui acope-
riş cu membrană DuPont™ Tyvek® instalată corespunzător pe parcur-
sul unei perioade de 50 de ani.

După încheierea unui proces de 6 luni de îmbătrânire accelerată, au 
fost măsuraţi parametrii relevanţi. Parametrii membranelor DuPont™ 
Tyvek® privind rezistenţa apei şi cei privind permeabilitatea vaporilor 
după o perioadă de 50 de ani au ieşit excelent. Nicio structură polimeră 
a vreunuia dintre produsele DuPont™ Tyvek® nu a indicat o schimbare 
semnificativă, iar degradarea parametrilor a fost practic zero.

Concluzie: membranele pentru acoperiş DuPont™ Tyvek® permeabi-
le la vapori vor funcţiona timp de peste 50 de ani păstrând aceleaşi ca-
racteristici.

Membrana pentru 
acoperiş DuPont™ Tyvek®, 
având permeabilitate mare 
la vapori, va oferi protecţie 

timp de peste 50 de ani

DuPont™ Tyvek®Supro / Tyvek®Supro Plus: Membrană pentru aco-
periş cu capacitate de difuzie, deschisă, cu rezistenţă mecanică ridi-
cată. Produs universal cu cea mai bună rezistenţă la condiţiile clima-
terice şi rezistent la deteriorarea la instalare. Utilizabil în toate tipuri-
le de construcţii. Poate fi instalat pe astereală sau fără astereală. Re-
zistenţa mecanică ridicată combinată cu un strat funcţional consoli-
dat de 220 μn foarte rezistent, alcătuiesc caracterisitici excepţionale 
pentru produsele cu o rezistenţă de difuzie atât de mică (coeficient  
Sd = 0.02 m). Aceasta asigură o combinaţie excelentă de etanşeitate 
şi control al permeabilităţii la vapori. Disponibil de asemenea cu ban-
dă adezivă integrată. 
Culoare: alb pe dedesubt, gri la suprafaţă.

DuPont™ Tyvek®Pro / Tyvek®Pro Plus: Membrană pentru acoperiş 
cu capacitate de difuzie, deschisă, cu rezistenţă mecanică ridicată. Pro-
dus universal utilizabil în toate tipurile de construcţii. Poate fi instalat 
pe astereală sau direct pe grinzi. Utilizabil pentru protecţie la acoperi-
şurile calde şi cele reci.
Disponibil de asemenea cu bandă adezivă integrată. 
Culoare: alb pe dedesubt, verde la suprafaţă.

DuPont™ Tyvek®Solid: Membrană pentru acoperiş pentru protecţia 
tuturor tipurilor de construcţii cu capacitate de difuzie, deschisă, având 
un strat funcţional cu rezistenţă ridicată. Produs universal utilizabil în 
toate tipurile de construcţii şi foarte rezistent la condiţiile climaterice. 
Poate fi instalat pe astereală sau direct pe grinzi. Foarte popular dato-
rită preţului relativ scăzut şi gamei largi de utilizări, asigurând cea mai 
bună protecţie. 
Culoare: albă cu amprentă anti-reflexă pe suprafaţa externă.

DuPont™ Tyvek®Soft: Membrană simplă pentru acoperiş cu capaci-
tate de difuzie, deschisă, utilizată pentru protecţia acoperişurilor şi pe-
reţilor împotriva umezelii şi curentului. Rezistent şi uşor. Aplicabil direct 
peste stratul termo-izolant. 
Culoare: albă cu amprentă anti-reflexă bej pe suprafaţa externă.

DuPont™ Tyvek®Housewrap: Membrană pentru vânt cu capacitate 
de difuzie, deschisă, folosită pentru protecţia termo-izolaţiei şi pereţi-
lor construcţiei (în special a construcţiilor cu structuri pe cadre) împotri-
va curentului şi umezelii. Rezistentă la condiţiile climaterice, puternică, 
cu rezistenţă extrem de redusă de difuzie (Coeficient Sd: 0.01 m), per-
miţând evacuarea vaporilor din clădire. Culoare: albă.

DuPont™ Tyvek®VCL: membrană semi-permeabilă folosită ca mem-
brană pentru vapori pentru controlul pătrunderii umezelii, protejând 
structura acoperişului şi pereţii din interiorul construcţiei. Aceasta pro-
tejează eficient izolaţia termică a pereţilor şi acoperişului împotriva 
umezelii. 
Culoare: albastru.

Benzile DuPont™ Tyvek®, Butyl Banda DuPont™ adezivă pe ambe-
le feţe, Banda DuPont™ Tyvek® Metalizată: benzi pentru sistem spe-
cializat, folosite pentru repararea, consolidarea şi etanşeizarea fâşiilor 
şi pentru locul de conectare membranelor cu elementele de structură, 
coşuri de fum, ferestre, etc.

Benzile şi membranele DuPont™
Tyvek® disponibile īn Romania
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Membranele DuPont™ Tyvek® de bază pentru acoperiş pot înlocui aste-
reala şi cartonul asfaltat folosite la acoperişurile înclinate tradiţionale. Da-
torită parametrilor săi de permeabilitate înaltă la vapori, impermeabilităţii 
la apă şi vânt, rezistenţei la perforare şi la radiaţiile UV, acestea pot fi fo-
losite pentru formarea unui acoperiş durabil şi economic din punct de ve-
dere al consumului de energie, fără necesitatea ventilării stratului termo-
izolant.
Pentru sporirea etanşeităţii acoperişului, în special în cazul mansarde-
lor reci anterioare transformate în facilităţi, a fost folosită o protecţie 
suplimentară sub stratul astereal corespunzător, de ex. cartonul asfal-
tat. În ciuda avantajelor sale, cartonul asfaltat necesită o structură de 
sprijin în forma asterealei şi nu protejează în totalitate spaţiul împotriva 
“scăpării” de căldură, deoarece, din cauza parametrilor relativ scăzuţi 
de permeabilitate la vapori, este necesară crearea unui spaţiu de ven-
tilare în stratul termo-izolant (sub cartonul asfaltat).
Aşa cum au dovedit şi experimentele, folosirea peste stratul termo-izo-
lant a unui strat de protecţie impermeabil la vânt, sub forma membra-
nei DuPont™ Tyvek® cu permeabilitate înaltă la vapori, este o soluţie 
foarte avantajoasă din punct de vedere calitate/preţ şi foarte recoman-
dată, în special din perspectiva creşterii preţului la energia electrică.
În plus, membranele DuPont™ Tyvek® ale firmei DuPont, datorită re-
zistenţei ridicate la permeabilitate, creează o barieră suficientă împotri-
va infiltrării apei sub învelitoarea corespunzătoare, eliminând necesita-
tea furnizării unor bariere pentru apă şi învelitori suplimentare.
Acoperişurile cu membrane DuPont™ Tyvek® nu necesită creerea ace-
lui spaţiu deranjant de ventilaţie între stratul termo-izolant şi asterea-
la de bază. Astereala şi cartonul asfaltat pot fi de asemenea elimina-
te. Membrana DuPont™ Tyvek® poate fi aplicată direct pe grinzi, pes-
te stratul termo-izolant. Lucrările la acoperiş sunt prin urmare mai sim-
ple, iar riscurile erorilor de execuţie sunt limitate.
Parametrii ridicaţi de permeabilitate la vapori ai membranelor DuPont™ 
Tyvek® asigură înlăturarea uşoară a vaporilor strânşi în cadrul structu-
rii acoperişului, reducând prin urmare riscul condensului şi umezelii din 
stratul termo-izolant.
Caracteristica membranelor de barieră faţă de vânt asigură protecţia 
structurii acoperişului împotriva curentului şi pierderii de căldură.
Impermeabilitatea membranelor faţă de apă potejează structura aco-
perişului împotriva precipitaţiilor sub formă de ploaie sau ninsoare ce 
pătrund sub învelitoare sub acţiunea vântului. Mai mult, condensul for-
mat pe faţa interioară a învelitorii se scurge pe membrană.
Soluţia cu membrane cu permeabilitate înaltă la vapori pentru acoperi-
şul cu strat termic neventilat este cea mai eficientă soluţie pentru pro-
tecţia acoperişurilor înclinate.

1
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1 perete interior(placã de gips carton)
2 barierã de vapori (Tyvek® VCL)
3 izolaţie termicã
4 membranã Tyvek® Solid deschisã la vapori
5 spaţiu de ventilaţie
6 învelitoare externã (ţiglã sau tablã cutatã)

Secţiune printr-un acoperiş înclinat cald folosind Tyvek® Solid

2

A C
C

1
B

A membrana DuPont™ Tyvek® permite eliberarea vaporilor din interiorul con-
strucţiei, datorită parametrilor ridicaţi de permeabilitate la vapori  

B membrana DuPont™ Tyvek® este o barieră împotriva vântului, prevenind ast-
fel curentul de aer prin structurile despărţitoare şi reducând pierderea de căl-
dură

C membrana DuPont™ Tyvek® este impermeabilă faţă de apă, protejând struc-
tura construcţiei împotriva precipitaţiilor sub formă de ploaie sau ninsoare ce 
pătrund sub învelitoare sub acţiunea vântului. 

1 membrană DuPont™ Tyvek® VCL 
2 membrane permeabile la vapori DuPont™ Tyvek® Supro, DuPont™ Tyvek® 

Pro, DuPont™ Tyvek® Solid sau DuPont™ Tyvek® Soft

Principii generale īn 
construcţia acoperişurilor cu 
membrane DuPont™ Tyvek®

Vedere frontală a unui acoperiş înclinat cald cu Tyvek® Solid
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Membrana DuPont™ Tyvek® pentru acoperişurile calde este monta-
tă direct pe stratul de izolaţie termică sau pe astereală, fără spaţiu de 
ventilaţie între izolaţia termică şi membrană. 

Fâşiile de membrană, derulate, sunt montate paralel sau perpendicu-
lar pe linia streaşinei, fiind fixate între cãpriori şi contraşipci cu cap-
se sau cuie. Mişcarea naturalã a aerului de la streaşinã spre coamã în 
spaţiul dintre membranã şi învelitoare asigura eliminare rapidã a con-
densului din structura acoperişului. Se recomandã folosirea soluţiei cu 
contraşipci pentru a permite interconectarea canalelor de aer. Monta-
rea membranei şi a contraşipcilor se face de la streaşinã spre coamã.
Straturile succesive se suprapun cu cel puţin 15 cm în cazul acoperi-
şurilor cu pante mai mari de 20˚ şi cel puţin 20 cm pentru acoperişu-
rile cu pantã mai micã. Pentru creastã şi dolii suprapunerea va fi de 
30 cm. La streaşinã membrana Tyvek® Solid se va monta peste şor-
ţul de streaşinã, asigurănd drenarea condensului acumulat sub înveli-
toare spre jgheab. Se recomandã ca toate suprapunerile sã fie sigila-
te cu bandã adezivã pentru a avea o barierã eficientã împotriva circu-
laţiei aerului.

In timpul înlocuirii învelitorii sau modernizãrii unui acoperiş, ar putea fi 
mai convenabil sã aşezãm folia perpendicular, de-a lungul cãpriorilor.
Lucrãrile se pot executa în mai multe faze, 2-3 cãpriori în fiecare fazã. 
Folia este aşezatã tot de-alungul cãpriorilor şi în cazul acoperişurilor 
noi, care sunt acoperite cu fãşii de tablã lungi.

Membranele sunt montate de-a lungul grinzilor şi la acoperişurile nou 
construite, care sunt acoperite de fâşii lungi metalice.

În timpul montării membranelor, trebuie executate suprapuneri cores-
punzătoare de fâşii succesive. În cazul acoperisurilor cu pante mai mari 
de 20°, straturile succesive trebuie să aibă 15 cm lăţime, iar pentru 
acoperisurile cu pante mai mici de 20°, lăţimea suprapunerii trebuie 
crescută la 20 cm.

În interiorul streaşinii, membrana poate fi extinsã pãnã în sau sub 
jgheab.Este totuşi recomandat ca membrana Sã se prelungeascã pãnã 
în interiorul jgheabului. La streaşini, membrana poate fi extinsă până 
în sau sub jgheab.

Pentru ca membrana sã fie montatã etanş īntr-un acoperiş neventilat, 
ea trenuie Instalatã foarte atent. O bandã adezivã trebuie sã acopere 
toate locurile unde fasiile se conecteaza cu strasinile, cu peretele din 
zidarie, cu cosurile de fum, precum si cu fereastra de mansarda. De 
asemenea, trebuie sigilate cu banada adezivã şi toate zonele de con-
tact între membranã şi elementele de trecere prin acoperiş(antene, 
ancore, etc.).

Instrucţiuni generale 
privind instalarea membra-

nelor DuPont™ Tyvek®
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Membranele DuPont™ Tyvek® pot fi folosite atât la acoperişurile man-
sardelor calde (Figura A) cât şi a acoperişurilor mansardelor reci (Figura 
B). În ambele cazuri, membranele se montează pe tot planul acoperi-
şului. Nu este necesară crearea unui spaţiu de ventilaţie sub membra-
nă. Izolaţia fixată între grinzi poate fi presată de membrane.

Trebuie evitată circulaţia necontrolată a aerului prin structura acoperi-
şului. Prin urmare, locul de conectare dintre membrană şi elementele 
de zidărie din dreptul planului acoperişului trebuie sigilat. Membranele 
se vor extinde cu aproximativ 5 cm deasupra planului învelitorii acope-
rişului iar locul de conectare se sigilează cu Bandă de Butil (Figura B, 
pagina 9). La coama acoperişului folia se va extinde pentru a se supra-
pune peste planul adiacent al acoperişului, pe o lăţime de aproximativ 
15 cm, iar locul de conectare se sigilează. Coama acoperişului trebuie 
acoperită cu două straturi de membrană.

La streaşini este recomandat extinderea membranei pãnã în interio-
rul jgheabului.

1

2

1

2

Figura A – acoperişuri calde

Figura B – acoperişuri reci

1 membrană DuPont™ 
Tyvek® VCL barieră de 
vapori

2 membrană permeabilă la 
vapori DuPont™ Tyvek® 
Supro, DuPont™ Tyvek® 
Pro, DuPont™ Tyvek® 
Solid sau DuPont™ 
Tyvek® Soft 

1 membrană DuPont™ 
Tyvek® VCL 

2 membrană permeabilă la 
vapori DuPont™ Tyvek® 
Supro sau DuPont™ 
Tyvek® Pro

Contactul cu elementele de zidărie Zonele de contact dintre planul 
acoperişului şi peretele sau zidurile neregulate ale unei clãdiri adiacen-
te trebuie protejate împotriva pãtrunderii apei şi a văntului. Montajul 
membranei trebuie să asigure etanşeitatea într-o astfel de situaţie.

Membrana trebuie extinsã de la acoperiş pe pereţi adiacenţi asigurăn-
du-se o suprapunere de 5 cm peste aceştia. Apoi se etanşează cu ban-
dă dublu-adezivă (Figura A).

Elementul de scurgere care va proteja locul de conectare împotriva 
precipitaţiilor sub formă de ploaie şi ninsoare, trebuie montat deasupra 
locului de contact dintre învelitoare şi perete. În acelasi timp, membra-
na este protejată de acesta împotriva acţiunii razelor solare (Figura B).

1 membrană DuPont™ Tyvek® VCL
2 membrană cu permeabilitate la vapori DuPont™ Tyvek® Supro, DuPont™ 

Tyvek® Pro, DuPont™ Tyvek® Solid sau DuPont™ Tyvek® Soft 
3 bandă de butil dublu-adezivă

3

3

3

1

2

2

Figura A

Figura B

Mansarde calde şi reci Locurile de conectare  
cu pereţii
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În cazul construcţiilor cu streaşini deschise nu se prevede nici un spa-
ţiu de ventilaţie între membrană şi izolaţia termică. Membrana se mon-
tează direct peste stratul de izolaţie termică. 

Marginea membranei se prelungeşte pănă în interiorul jgheabului. 
Membrana trebuie lipită de elementul de scurgere de-a lungul streaşi-
nilor deasupra jgheabului pintr-o bandă dublu-adezivă. Astfel, apa care 
pătrunde sub învelitoare va curge de-a lungul membranei şi elementu-
lui de scurgere ajungând în jgheaburi. Atunci când se fixează membra-
na de şorţul de streaşinã, aceasta trebuie tăiată astfel încât să nu fie 
expusă acţiunii razelor solare.

Membrana protejează stratul termo-izolant împotriva umezelii care re-
zultă din pătrunderea sub învelitoare a precipitaţiilor sub acţiunea vân-
tului, ca de altfel şi împotriva acumulării de condens pe partea interi-
oară a învelitorii. 

Membrana poate fi de asemenea fixată şi sub jgheab. Marginea mem-
branei este apoi lipită de fâşiile metalice ale streaşinilor. Totuşi, trebu-
ie menţionat că în acest caz, apa care curge poate ajunge sub acţiunea 
vântului pe faţada construcţiei. 

Este important de asemenea să atenţionăm asupra realizării unui înve-
liş sub streaşini, care va proteja membrana împotriva razelor solare.

1 membrană DuPont™ Tyvek® VCL 
2 membrană cu permeabilitate la vapori DuPont™ Tyvek® Supro, DuPont™ 

Tyvek® Pro, DuPont™ Tyvek® Solid sau DuPont™ Tyvek® Soft 
3 bandă de butil dublu-adezivă
4 element de scurgere
5 pană de cherestea

În cazul construcţiilor cu streaşini închise nu este necesară crearea nici 
unui spaţiu de ventilaţie între membrană şi izolaţia termică. Membra-
na se montează direct peste stratul de izolaţie termică. Totuşi, trebuie 
asigurată circulaţia aerului între membrană şi izolaţie. Membrana pro-
tejează stratul termo-izolant împotriva pătrunderii umezelii. Condensul 
şi apa de ploaie care pătrund sub învelitoare sub acţiunea vântului se 
vor scurge de-a lungul membranei.

Pentru asigurarea etanşeităţii streaşinilor şi prevenirea pătrunderii vân-
tului, partea inferioară a membranei trebuie lipită de fâşia de tablă me-
talică, deasupra jgheabului, cu o bandă dublu-adezivă. Membrana tre-
buie fixată de elementul de scurgere astfel încât să nu fie expusă ac-
ţiunii razelor solare.

Deasupra fâşiei elementului de scurgere se poate monta o armătură 
pentru protecţia acoperişului împotriva păsărilor şi insectelor.

1 membrană DuPont™ Tyvek® VCL 
2 membrană cu permeabilitate la vapori DuPont™ Tyvek® Supro, DuPont™ 

Tyvek® Pro, DuPont™ Tyvek® Solid sau DuPont™ Tyvek® Soft 
3 bandă de butil dublu-adezivă
4 element de scurgere
5 pană de cherestea
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3

5

3

4

1

Streaşini deschise Streaşini īnchise
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Zona doliei şi a altor nişe ale planului acoperişului unde se poate acu-
mula apa, trebuie acoperită cu două straturi de membrană. Un ele-
ment de tablă metalică trebuie fixat deasupra membranei, pentru a co-
lecta apa din învelitoare.

Fâşiile membranelor adiacente de pe fiecare plan al acoperişului tre-
buie montate astfel încât să se suprapună peste planul adiacent cu cel 
puţin 25 cm. Fâşiile trebuie montate alternativ, când pe un plan, când 
pe celălalt. Suprapunerile vor fi fixate cu bandă dublu-adezivă. Astfel 
de legături impermeabile previn pătrunderea apei în structura acope-
rişului. 

Este recomandat să se monteze de-a lungul doliei o fâşie suplimenta-
ră de membrană, fixată cu bandă dublu-adezivă. Acesta ar trebui mon-
tată sub straturile principale ale membranei. 

Membrana poate fi de asemenea montată pe întreg planul acoperişu-
lui pe o parte a doliei şi apoi pe celălalt plan adiacent doliei. Totuşi, tre-
buie menţionat faptul că toate fâşiile de membrană trebuie prelungite 
astfel încât să se suprapună pe planul adiacent al acoperişului şi trebu-
ie să se ia în considerare direcţia curgerii apei.
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1 membrană DuPont™ Tyvek® VCL 
2 membrană cu permeabilitate la vapori DuPont™ Tyvek® Supro, DuPont™ 

Tyvek® Pro, DuPont™ Tyvek® Solid sau DuPont™ Tyvek® Soft 
3 bandă de butil dublu-adezivă 
4 material neţesut DuPont™ Tyvek® Metal 
5 fâşie din tablă metalică pentru dolie

Pe coamă, membranele DuPont™ Tyvek® vor fi montate fără spaţiu de 
ventilaţie, deasupra stratului termo-izolant. 

Membrana este montată astfel încât să se obţină locuri de conectare 
etanşe. Fâşiile de membrană de pe ambele planuri ale acoperişului trebu-
ie să depăşească coama, formând o suprapunere de 15 cm, care trebuie 
fixată cu bandă adezivă. Dacă fâşiile de membrană nu sunt fixate cu ban-
dă, suprapunerea trebuie extinsă cu cel puţin 20 cm. Acest sistem este 
utilizat atât pentru acoperişurile calde cât şi pentru cele reci. În cazul aco-
perişurilor calde, stratul termo-izolant poate fi extins până la coamă (Figura 
A). In cazul unui acoperiş de mansardã (figura B), trebuie asigurat un spa-
ţiu de ventilaţie deasupra stratului de izolaţie termicã. Membrana în două 
straturi, fixată cu bandă, va proteja structura acoperişulului împotriva ume-
zelii. Aceasta va proteja împotriva precipitaţiilor sub formă de ploaie sau 
ninsoare ce pătrund sub ţiglele de pe coamă sub acţiunea vântului. Apa 
pătrunsă sub stratul învelitorii de pe coamă va curge de-a lungul mem-
branei până la streaşini. In alte tipuri de structuri este dificil sã se asigure 
o barierã eficientã împotriva precipitaţiilor pentru coama acoperişului.

Membrana astfel montatã constituie o barierã împotriva văntului şi 
contribuie la scăderea pierderilor de energie prin convecţie.

1 membrană DuPont™ 
Tyvek® VCL 

2 membrană cu 
permeabilitate la vapori 
DuPont™ Tyvek® Supro, 
DuPont™ Tyvek® Pro, 
DuPont™ Tyvek® Solid sau 
DuPont™ Tyvek® Soft 

3 bandă de butil dublu-adezivă
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Figura A

Figura B

Dolia Coama



14 15

1 fâşie suplimentară de membrană
2 profil tip jgheab
3 bandă pentru sigilare

1

2 3

În cazul unui acoperiş neventilat, membrana trebuie rulată şi fixată 
etanş pe coş pe toate laturile acestuia. 

Membrana trebuie rulată şi ridicată pe peretele coşului cu până la 10-
15 cm şi sigilată etanş pe acesta cu bandă adezivă. Elementele de 
membrană rulate trebuie înfăşurate cu bandă. În plus, trebuie sigilate 
cu bandă şi tăieturile de la colţurile coşului.

Pentru finalizarea montajului, trebuie creat un profil tip jgheab pentru 
drenarea apei, deasupra coşului de fum. 

Profilul jgheab trebuie creat dintr-o fâşie suplimentară de membrană. 
Fâşia de membrană trebuie introdusă sub cea mai apropiată suprapu-
nere dintre fâşiile de membrană. Partea inferioară a fâşiei trebuie rula-
tă în sus şi fixată cu cuie de o şipcă, deasupra locului de conectare. În-
clinaţia profilului tip jgheab trebuie realizată astfel încât să dreneze apa 
de la locul de conectare. 

Profilul tip jgheab care formează fâşia de membrană poate fi introdus 
de asemenea printr-o tăietură în plan orizontal. O astfel de tăietură tre-
buie realizată între punctele centrale ale grinzilor de pe ambele latu-
ri ale elementului de contrucţie. În plus, trebuie realizate tăieturi de 
10 cm lungime în plan vertical de-a lungul grinzilor. Fâşia de membrană 
trebuie introdusă prin tăietura în plan orizontal astfel încât să depăşeas-
că ambele secţiuni dintre grinzi ale planurilor adiacente ale acoperişu-
lui. Fâşia trebuie rulată apoi şi fixată de cea mai apropiată şipcă.
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1 fâşie suplimentară de membrană
2 profil tip jgheab
3 bandă pentru sigilare

Elementele de trecere prin acoperiş (precum antene, aerisiri, coşuri de 
fum) trebuie sigilate în mod corespunzător şi protejate în plus împotri-
va pătrunderii apei în structura acoperişului. 

Pentru a instala membrana în zona unui element de trecere, trebuie re-
alizată o tăietură în membrană în formă de stea. După introducerea an-
tenei sau a aerisirii prin această tăietură, marginile triunghiulare vor fi 
întoarse în sus de-a lungul laturilor elementului şi sigilate foarte bine de 
acesta cu bandă adezivă. 

Trebuie de asemenea creat deasupra locului de conectare un profil tip 
jgheab care să dreneze apa într-o parte. Profilul jgheab trebuie creat 
dintr-o fâşie suplimentară de membrană. Fâşia de membrană trebuie 
introdusă sub cea mai apropiată suprapunere dintre fâşiile de membra-
nă. Partea inferioară a fâşiei trebuie rulată în sus şi fixată cu cuie de o 
şipcă, deasupra locului de conectare. Înclinaţia profilului jgheab trebuie 
realizată astfel încât să dreneze apa de la locul de conectare. 

Profilul tip jgheab care formează fâşia de membrană poate fi introdus 
de asemenea printr-o tăietură în plan orizontal. O astfel de tăietură tre-
buie realizată între punctele centrale ale grinzilor de pe ambele latu-
ri ale elementului de contrucţie. În plus, trebuie realizate tăieturi de 
10 cm lungime în plan vertical de-a lungul grinzilor. Fâşia de membrană 
trebuie introdusă prin tăietura în plan orizontal astfel încât să depăşeas-
că ambele secţiuni dintre grinzi ale planurilor adiacente ale acoperişu-
lui. Fâşia trebuie rulată apoi şi fixată de cea mai apropiată şipcă.

Elementele de trecere  
prin acoperiş Coşul de fum
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Membrana învelitorii trebuie sigilată etanş de ferestrele de mansardă. 
Aceasta trebuie tăiată astfel încât să poată fi rulată pe rama ferestrei şi 
lipită cu bandă dublu-adezivă. Excesul de membrană va fi tăiat. În plus 
trebuie sigilate şi colţurile. 

Poate fi folosită de asemenea o bordură pentru etanşare furnizată de 
producătorul ferestrei, dacă se potriveşte cu membrana DuPont™ 
Tyvek®. În cazul în care nu există o astfel de bordură sau 

nu este posibilă fixarea membranei pe rama ferestrei, trebuie pregătite 4 
fâşii suplimentare de membrană, pentru sigilarea locului de conectare fe-
reastră-membrană. Fâşiile de membrană trebuie fixate cu capse, pe rând, 
începând de la partea de jos a ramei ferestrei spre marginile laterale şi 
partea de sus ale acesteia. Pentru finalizarea montajului, trebuie creat un 
profil tip jgheab pentru drenarea apei, deasupra coşului de fum. 

Profilul jgheab trebuie creat dintr-o fâşie suplimentară de membra-
nă. Fâşia de membrană 
trebuie introdusă sub cea 
mai apropiată suprapune-
re dintre fâşiile de mem-
brană. Partea inferioară a 
fâşiei trebuie rulată în sus 
şi fixată cu cuie de o şipcă, 
deasupra locului de conec-
tare. Înclinaţia profilului 
jgheab trebuie realizată 
astfel încât să dreneze apa 
de la locul de conectare.

Unii producători de ferestre 
pun la dispoziţie un sistem 
cu element de scurgere 
care poate fi folosit în locul 
profilului tip jgheab.

Fereastra de mansardă
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1

2

Figura A

1 membrană DuPont™ Tyvek® VCL 
2 membrane permeabile la vapori DuPont™ Tyvek® Solid sau DuPont™ 

Tyvek® Soft

În timpul lucrărilor de izolare a mansardei, izolaţia termicã este fixată 
în spaţiul dintre cãpriori. Lucrările pot fi executate din interiorul clădirii, 
fără a necesita înlăturarea învelitorii acoperişului. Totuşi, este necesar 
ca izolaţia să fie protejată împotriva umezelii provenite de pe suprafa-
ţa interioară a învelitorii. 

Membrana pentru acoperiş DuPont™ Tyvek® permeabilă la vapori poa-
te fi utilizată pentru o astfel de lucrare, permiţãnd vaporilor de apã 
sã migreze din stratul de izolaţie termicã spre exterior şi oprind apa 
provenitã din exteriorul clãdirii sã intre în structura acoperişului. Pentru 
a evita presarea membranei de învelitoare de către materialul izolant 
fixat pe partea mansardei între grinzi, este recomandată sã montãm o 
şipcã suplimentarã la jumătatea ditanţei dintre cãpriori. Astfel se rea-
lizează spaţiul de ventilaţie (Figura A). Acesta va facilita montarea izo-
laţiei şi va asigura în acelaşi timp umplerea completă a spaţiului dintre 
cãpriori. În cazul necesităţii unei protecţii mai bune pentru grinzi împo-
triva umezelii, membrana trebuie creată astfel încât să formeze un pro-
fil tip jgheab care să prevină scurgerea apei spre grinzi – apa condensa-
tă se va scurge astfel pe la jumătatea distanţei dintre grinzi.

Pentru a permite o ventilaţie eficientã a spaţiului dintre învelitoare şi 
membranã, trebuie sã asigurãm pãtrunderea aerului şi existenţa spaţi-
ilor de evacuare a acestuia la coamã. Spaţiul deschiderilor pentru ven-
tilaţie trebuie să fie de cel puţin 200 cm2 pe fiecare metru lungime de 
streaşină sau coamă. Deschiderile din zona streaşinii trebuie să asigu-
re de asemenea evacuarea condensului care curge de pe membrană.  

Dacă înălţimea spaţiului dintre grinzi nu este suficientă în vederea asi-
gurării grosimii necesare izolaţiei, pot fi fixate scânduri transversale su-
plimentare pe grinzi (pe partea interioară) şi instalată izolaţia termică 
între acestea.

După finalizarea montării izolaţiei termice, aceasta trebuie acoperită 
cu membrană DuPont™ Tyvek® VCL pe partea cu mansarda, aceasta 
protejând izolaţia împotriva pătrunderii umezelii. excesive.

Renovarea mansardei
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Figura A
Structura cadrului peretelui

1 spaţiu de ventilaţie
2 barieră împotriva vântului

1

2

Figura B
Suprapunerile membranei

Figura C
Montarea primei fâşii 
de membrană

Figura D
Montarea membranelor  
pe colţuri

Figura E
Conectarea fereastră-
membrană

O compartimentare bine proiectatã şi construit ã trebuie să protejeze 
interiorul clădirii împotriva vântului şi a precipitaţiilor sub formă de ploa-
ie sau ninsoare, să prevină apariţia condensului în structură şi să mini-
mizeze pierderile de căldură.

Pereţii pe cadru trebuie întotdeauna protejaţi împotriva umezelii 
care poate pătrunde din interiorul construcţiei. Membrana DuPont™ 
Tyvek® VCL formează o barieră împotriva umezelii din interiorul facilităţi-
lor. La exterior pereţii trebuie de asemenea protejaţi împotriva pătrunderii 
umezelii rezultate din căderile de ploaie sau ninsoare. Protecţia externă 
este oferită de membranele cu permeabilitate la vapori DuPont™ Tyvek® 
Housewrap sau DuPont™ Tyvek® Soft. Datorită parametrilor ridi-
caţi de permeabilitate la vapori ai acestora, aceste membrane asigu-
ră eliberarea eficientă a umezelii din secţiuni. Membranele DuPont™ 

Tyvek® sunt de asemenea şi bariere împotriva vântului, prevenind cu-
rentul prin secţiuni şi reducând astfel pierderile de căldură. Un exem-
plu de structură de perete pe cadru corespunzătoare este ilustrat în fi-
gura A. Membrana DuPont™ Tyvek® este recomandată ca barieră îm-
potriva vântului pentru pereţii de faţadă ventilaţi. 

Un spaţiu de ventilaţie între membrană şi faţadă trebuie sa existe întot-
deauna în cazul pereţilor pe cadru.

Membrana cu permeabilitate la vapori este fixată la exterior de cadrul 
de structură prin capse de oţel sau cuie inoxidabile. Fâşiile următoare 
trebuie montate cu suprapuneri corespunzătoare. Suprapunerea fâşi-
ilor pe verticală trebuie să fie de 15 cm lăţime, iar pe orizontală de 10 
cm lăţime (Figura B). Montarea membranei va începe de la baza pere-
telui. Membrana trebuie extinsă mai jos decât nivelul inferior al perete-
lui (Figura C). Următoarele fâşii de membrană trebuie să se suprapună 
întotdeauna peste celelalte de mai jos astfel încât să asigure scurge-
rea apei cu uşurinţă pe suprafaţa lor exterioară. 

La colţurile clădirii, membrana trebuie montată astfel încât să realizeze 
suprapuneri peste colţul clădirii de cel puţin 30 de cm (Figura D).

Locurile de conectare cu ferestrele şi uşile trebuie sigilate etanş. Mem-
brana trebuie să depăşească ramele şi să fie fixată suplimentar cu ban-
dă dublu-adezivă (Figura E).

În interiorul facilităţilor trebuie utilizată membrana DuPont™ Tyvek® 
VCL. Fâşiile verticale trebuie fixate cu suprapuneri de 10 cm şi să fie 
lipite etanş cu bandă dublu-adezivă. Membrana se fixează pe ramă cu 
capse sau cuie. Dacă podeaua clădirii este pe structură cadru, atunci 
membrana de pe perete trebuie conectată cu folia de pe podea.

Pereţi pe cadru metali 
csau de lemn pentru 

compartimentări uşoare
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DuPont™ Tyvek® Solid este o membrană pen-
tru acoperiş cu permeabilitate înaltă la vapori, apli-
cabilă ca membrană de bază pentru acoperiş. Poa-
te funcţiona de asemenea ca barieră împotri-
va vântului. Protejează construcţia împotriva cu-
rentului şi pierderilor crescute de căldură şi pro-
tejează de asemenea structura împotriva ume-
zelii din exterior. Membranele DuPont™ Tyvek® 
Solid pot fi montate pe grinzi (direct peste ultimul 
strat de izolaţie) sau pe astereală.
Certificat CE, EN 13859-1, EN 13859-2
ITP certificate: AT-15-4792/2004

Membrane şi benzi DuPont™ 
Tyvek® disponibile

DuPont™ Tyvek® Pro / DuPont™ Tyvek® Pro Plus 
este o membrană consolidată cu permeabilitate înal-
tă la vapori, utilizabilă pentru protecţia acoperişurilor 
împotriva vântului şi umezelii. Poate fi montată pe 
astereală sau fără astereală, atât în cazul mansarde-
lor calde cât şi a celor reci. Disponibilă de asemenea 
cu bandă adezivă DuPont™ Tyvek® integrată. Dispo-
nibilă de asemenea cu bandă adezivă integrată.
Standarde CE, EN 13859-1, EN 13859-2
Autorizaţie ITP: AT-15-6466/2004

DuPont™ Tyvek® Supro / DuPont™ Tyvek®Supro 
Plus este o membrană cu capacitate de difuzie, des-
chisă şi cu rezistenţă mecanică mare. Produs univer-
sal cu cea mai mare rezistenţă la condiţiile climate-
rice, rezistent la deteriorarea la instalare. Utilizabil în 
toate tipurile de construcţii. Poate fi montată pe aste-
reală sau fără astereală. Disponibilă de asemenea cu 
bandă adezivă DuPont™ Tyvek® integrată.
Standarde CE, EN 13859-1, EN 13859-2
Autorizaţie ITP: AT-15-5126/2005

DuPont™ Tyvek® Metal este un material neţesut 
din polietilenă combinat cu un tub colector de poli-
propilenă şi un matt separator, aplicabil sub acoperi-
şul din fâşii de tablă metalice, peste astereală.
Standarde CE, EN 13859-1
Autorizaţie ITP AT-15-15-5913/2003

Ce reprezintă permeabilitatea la vapori?

Permeabilitatea la vapori (capacitatea materialului de a permite trecerea vapori-
lor) reprezintă cantitatea de vapori (precizată în grame) care este lăsată să trea-
că de către un anumit material printr-o suprafaţă de 1 m pătrat într-o perioadă de 
24 de ore, în condiţii date.

Ce reprezintă membranele permeabile la vapori?

Membranele pentru construcţie cu permeabilitate înaltă la vapori sunt caracteri-
zate prin capacitate mare de pătrundere a vaporilor. Acestea pot permite trece-
rea de până la 1000 g de vapori într-o perioadă de 24 de ore printr-o suprafaţă de 
1 m pătrat. Ele pot fi folosite ca membrane de bază pentru acoperiş în cazul aco-
perişurilor înclinate. Permeabilitatea înaltă la vapori asigură eliberarea eficientă a 
vaporilor din secţiunile construcţiei, evitând astfel condensul şi umezirea stratu-
rilor termo-izolante şi prevenind în acelaşi timp pierderile de căldură prin elimina-
rea curentului prin izolaţie. Membranele sunt de asemenea impermeabile, prote-
jând astfel structura împotriva tuturor formelor de apă provenite din exterior.

Sunt necesare spaţiile de ventilaţie între stratul termo-izolant şi membrană 
atunci când sunt montate membrane pentru acoperiş DuPont™ Tyvek®?

Întrucât membranele DuPont™ Tyvek® sunt caracterizate prin parametri ridicaţi 
de permeabilitate la vapori, nu este necesară existenţa unui spaţiu de ventilaţie în-
tre membrană şi izolaţie. Memebrana se montează direct peste stratul de izolaţie. 

Unde trebuie sa existe spaţii de ventilaţie în structura acoperişului (perete-
lui)? Sunt acestea necesare?

Dacă sunt montate membrane DuPont™ Tyvek®, spaţiul de ventilaţie trebuie 
executat între membrană şi stratul (faţada) din vârful acoperişului. Astfel de spa-
ţii de ventilaţie sunt necesare pentru asigurarea trecerii libere a particulelor de va-
pori eliberate din interiorul construcţiei prin membranele DuPont™ Tyvek®. 

Cât de repede poate fi instalat stratul din vârf al acoperişului după monta-
rea membranelor DuPont™ Tyvek®?

Membranele DuPont™ Tyvek® sunt rezistente la factorii distructivi ai razelor so-
lare. Astfel, ele pot suporta expunerea până la patru luni fără altă protecţie. În-
trucât membranele sunt impermeabile, acestea pot proteja în mod eficient con-
strucţia împotriva ploii în tot acest timp.

Sunt membranele DuPont™ Tyvek® rezistente la agenţii chimici aplicaţi 
pentru impregnarea structurii acoperişului?

Impregnările chimice pot schimba parametrii tehnici al membranelor şi prin ur-
mare este importantă asigurarea ca membranele să nu fie montate imediat după 
impregnare. Montarea poate avea loc după uscarea structurii. A nu se vopsi 
membranele cu agenţi de impregnare. 

Trebuie sigilate suprapunerile de membrană cu bandă adezivă?

Este recomandată sigilarea membranelor cu benzi DuPont™ Tyvek® pentru asi-
gurarea unei bariere totale împotriva apei şi vântului.

Care este coeficientul Sd?

Capacitatea de permeabilitate la vapori poate fi definită prin precizarea permia-
bilităţii la vapori în grame (penetrarea unui anumit material într-un anumit timp şi 
în condiţii date) sau prin precizarea rezistenţei de difuzie a materialului. Coefici-
entul Sd este legat de rezistenţa de difuzie a materialelor, de ex. aceasta preci-
zează valoarea rezistenţei întâmpinată de vapori, atunci când aceştia trec printr-
un material anume, în comparaţie cu rezistenţa unui strat de aer echivalent. De 
exemplu, dacă coeficientul Sd al membranei este de 0.02 m (2 cm), aceasta în-
seamnă că trecerea vaporilor prin membrană “depăşeşte” rezistenţa pe care ar 
opune-o aerul la o distanţă de 0.02 m (2 cm).

Coeficientul Sd al valorii de 2-3 cm indică faptul că materialul opune o rezistenţă 
mică la vapori – prin urmare are permeabilitate înaltă la vapori. Pentru compara-
ţie, coeficientul Sd al foliei membranei de polietilenă, cu o grosime 0.2 mm, este 
de 20 m (cu cît este mai mare valoarea coeficientului Sd, cu atât este mai mare 
valoarea rezistenţei de difuzie)

Răspunsuri la Intrebari 
Frecvente
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DuPont™ Tyvek® VCL este o membrană semi-per-
meabilă utilizabilă ca membrană pentru vapori, prote-
jând structura acoperişului şi cadrele pereţilor din in-
teriorul construcţiei împotriva penetrării vaporilor din 
interiorul construcţiei. 
Standarde CE, EN 13984

Benzile DuPont™ Tyvek®, Benzile DuPont™ Tyvek® Butyl, Benzile DuPont™ 
Tyvek® Metalizatã, Benzile DuPont™ Tyvek® adezivã pe ambele feţe sunt 
benzi pentru sistem specializat, folosite pentru lipirea fâşiilor de membrană şi 
pentru etanşarea membranelor pe elementele de structură, coşuri de fum, fe-
restre, etc.

DuPont™ Tyvek® Housewrap este o membrană 
pentru acoperiş cu permeabilitate înaltă la vapori fo-
losită pentru protecţia pereţilor construcţiei împotri-
va curentului şi umezelii. Asigură impermeabilitate şi 
rezistenţă ridicate.
Standarde CE, EN 13859-2

DuPont™ Tyvek® Soft este o membrană pentru aco-
periş cu permeabilitate înaltă la vapori. Funcţionează 
de asemenea ca barieră împotriva vântului. Aplicabilă 
direct pe grinzi, peste ultimul strat de izolaţie.
Standarde CE, EN 13859-1, EN 13859-2
Autorizaţie ITP AT-15-2471/2004

DuPont™ Tyvek® Bandă adezivă
Banda DuPont™ Tyvek® Adeziva pe ambele fete

Bandă de Butil DuPont™ Tyvek®

Banda DuPont™ Tyvek®Metalizata
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