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DuPont numără mulţi ani de tradiţie şi realizări ştiinţifice majore, ale căror 
rezultate nu se regăsesc numai în produsele moderne de construcţii, dar 
de asemenea în produse pentru diferite alte industrii, precum agricultu-
ra, ştiinţa medicală, industria alimentară, industria electronică, 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 rezul-
tatul 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. Astăzi, 
consorţiul DuPont îşi desfăşoară activitatea în peste 70 de ţări fiind activ 
în Romania de 15 de ani.

DuPont este în acest moment lider mondial în cercetarea materialelor 
plastice pentru aplicaţii industriale. Consorţiul deţine 75 de centre de 
cercetare şi dezvoltare, dintre care peste 40 se află în SUA, iar restul 
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. Teflon® (cunoscut sub acest nume din 1945), Nomex® – fibră 
folosită printre altele la producerea echipamentului ne-inflamabil al pom-
pierilor şi Kevlar® – fibră folosită la producerea vestelor antiglonţ şi a căş-
tilor militare, ca de altfel şi a altor produse.

DuPont este unul dintre cei mai mari producători mondiali de membrane 
de constructie. Acum 50 de ani, în laboratoarele DuPont a fost creat  
DuPont™ Tyvek® – un material folosit timp de peste 30 de ani 
în construcţii ca membrană învelitoare pentru acoperişuri şi pereţi.  
Până în acest moment materialele DuPont™ Tyvek® au fost folosite pentru 
protecţia la peste 15 milioane de construcţii. Acest material ajută la 
limitarea pierderii de caldură din construcţii şi prin aceasta la reducerea 
consumului de energie şi a emisiei de CO

2
.

Membranele DuPont™ Tyvek® oferă o soluţie avansată de protecţie a con-
strucţiilor şi a proprietarilor acestora de condiţiile climaterice externe 
şi de efectele condensului pe plan internaţional. Familia de produse 
DuPont™ Tyvek® are la bază metode de protecţie de success regăsite 
în natură.
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Familia de membrane DuPont™ Tyvek® a fost dezvoltată 

pentru a oferi protecţie în timpul construcţiei şi pe durata 

de viaţă a clădirii. Membranele conţin materiale flexibile 

extrem de durabile şi de uşoare. Caracteristicile acestor 

membrane precum rezistenţă la apă, putere şi permea-

bilitate a vaporilor, facilitează folosirea lor ca membrane 

de ventilare în construcţia acoperişurilor înclinate şi în 

construcţia tuturor clădirilor din cherestea şi cu perete cu 

cadru metalic, ca de altfel şi ca termo-izolaţie în faţade 

din tencuială uşoară şi uscată, oferind protecţie împotriva 

condiţiilor nefavorabile ale vremii. Membranele DuPont™ 

Tyvek® pot fi folosite în proiecte de re-construcţie, reame-

najare şi de extindere.

Puteti numai profita din solutiile tehnologice folosite de 30 

de ani in intreaga lume.

•  materiale uşoare şi uşor de manevrat, 

• uşor de tăiat şi de aplicat urmărind detaliile clădirii,

• permite expunere UV pe o perioadă de 4 luni,

• autorizare CE –  garanţia calitaţii.

Pentru executanţi

•   controleaza excelent circulaţia vaporilor,

•  consum de energie avantajos faţă de ventilaţia tradiţională prin 

acoperiş,

•  facilitează conformitatea cu normele şi regulile aplicate 

construcţiei.

Pentru arhitecţi si designeri

•   material durabil cu perioadă mare de viaţă,

•  sistem cu consum de energie avantajos, ajutând la reducerea 

facturilor la încălzire, 

•   încântă printr-o mansardă curată, fără urmă de praf, 

•   ajută la menţinerea unui mediu sănătos pentru generaţiile 

viitoare.

Pentru locatari si generaţia de viitoare

Care sunt beneficiile  
Membranelor DuPont™ Tyvek®

Membrane DuPont™ Tyvek®  
Soluţii avantajoase din punct  

de vedere calitate/preţ!
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Condiţiile interne optime sunt realizabile dacă ventilarea aerului 

şi avansarea umezelii sunt controlate eficient împreună cu 

reducerea transferului şi pierderii de căldură.

Pentru construcţii etanºe, asiguraţi 
ventilaţie corespunzătoare!

Gama de membrane DuPont™ Tyvek® a fost dezvoltată pentru 

a oferi protecţie invelişului construcţiei prin minimizarea filtrării 

aerului, rezistenţa împotriva pătrunderii apei şi prin reflectarea 

căldurii, permiţând în tot acest timp transferul liber şi sigur al 

umezelii în atmosferă.

Garnitură  
internă pentru 
controlul vaporilor

DuPont™ Tyvek® VCL  
controlează transferul 
vaporilor şi elimină 
pierderile transmiterii de 
căldură prin convecţie

ACoPErIŞurI

Membrane de aerisire: 
DuPont™ Tyvek® Supro, 
DuPont™ Tyvek® Pro, 
DuPont™ Tyvek® Solid, 
DuPont™ Tyvek® Soft asigură 
cea mai bună protecţie 
prin controlul exodului de 
umezeală.

Deschis vaporilor

Etanºeitate

Introducere 
aer proaspăt

Deschis 
vaporilor

DuPont™ Tyvek® Housewrap 
exterior protejează 
împotriva ploii şi vântului 
fără a bloca transferul de 
vapori din clădire. 

DuPont™ Tyvek® UV Facade 
Protecţie optimă pentru 
faţade ventilate împotriva 
luminii solare, văntului şi
a apei.

PErEŢIEficienţă termică

Introducere 
aer proaspăt

Evacuare aer 
folosit

Perfecţiune in protecţie

4

Nou
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• cel mai bun produs pentru aplicaţie • corespunzător aplicaţiei

Faceţi întotdeauna alegerea corectă!

A P l I C A Ţ I I
Tyvek® 
Supro

Tyvek® 
Supro  
Plus

Tyvek®  
Pro

Tyvek®  
Pro  
Plus

Tyvek®  
Solid

Tyvek® 
Metal

Tyvek®  
Soft

Tyvek®  
Housewrap

Tyvek®  
UV  

Facade

Tyvek®  
VCL

Acoperişuri 
de ţiglă

Lambriu • • • • • •

Grinzi • • • • • • •

Folie 
de metal

Fasonat • • • • • •

Sudură fixă • •

Cadru de cherestea • • • • • • • • •

Cadru de metal • • • • • • • • •

Zidărie • • • • • • • • •



DuPont™ Tyvek®

Membrană pentru acoperiş 

difuzoare, deschisă cu rezistenţă 

mecanică ridicată. Un produs 

universal cu cea mai bună 

rezistenţă la condiţiile climaterice 

şi rezistent la deteriorarea la 

instalare. Utilizabil în toate tipurile 

de construcţii. Poate fi instalat 

pe lambriu sau fără lambriu. 

Rezistenţa mecanică ridicată 

combinată cu un strat funcţional 

consolidat de 220 μn, foarte 

rezistent, alcătuiesc caracterisitici 

excepţionale pentru produsele 

cu o rezistenţă atât de mică de 

difuzare (coeficient Sd = 0,03 m). 

Aceasta asigură o combinaţie 

excelentă de etanşeitate şi 

permeabilitate controlată a 

vaporilor. 

Disponibil de asemenea cu bandă 

adezivă integrată. 

Culoare: alb pe dedesubt, gri la 

suprafaţă.

DuPont™ Tyvek® Supro este o membrană pentru acoperiş consolidată,  

cu parametri mari de permeabilitate a vaporilor. Este o membrană extrem 

de rezistentă la apă, etanşă şi permeabilă la vapori, oferind un control 

superior al aerului şi al umezelii. Utilizabil atât în spaţiile rezidenţiale cât şi 

în cele comerciale.

DuPont™ Tyvek® Supro /  
DuPont™ Tyvek® Supro Plus

Compoziţie:
Polietilenă + Polipropilena
–––––––––––––––––––––––

Mărimea sulului:  
1,5 m x 50 m
Greutatea sulului: 12 kg
Acoperire: 67,5 m2 

–––––––––––––––––––––––
Grosimea produsului/
stratului funcţional:  
420/220 µm
–––––––––––––––––––––––

Coeficient Sd: 0,03 m
–––––––––––––––––––––––

Expunere UV: 4 luni
–––––––––––––––––––––––

Masa pe unitatea de 
suprafata: 148 g/m2

–––––––––––––––––––––––
Autorizaţie CE: 
 EN 13859-1, EN 13859-2
–––––––––––––––––––––––
Accesoriu recomandat: 
Banda DuPont™ Tyvek®, 
Banda de butil,  
Banda adeziva pe ambele 
fete

Cel mai puternic 
material pentru 
acoperiº.
Cea mai buna 
membrană rezistentă 
la apă.
Caracteristici  
anti-alunecare datorită 
unui strat adiţional de 
material (ne-tesuta) 
de polipropilenă.

Manual de instalare la www.construction.tyvek.com si pe fiecare eticheta a sulului

Membrană de ventilare 
din fruntea pieţei

� �
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Membrană pentru acoperiş 

difuzoare, deschisă pentru 

protecţia tuturor tipurilor de 

construcţii, având un strat 

funcţional cu rezistenţă ridicată. 

Un produs universal utilizabil 

în toate tipurile de construcţii 

şi foarte rezistent la condiţiile 

climaterice. 

Poate fi instalat direct pe capriori 

sau direct pe grinzi. Deoarece 

intre folie si termoizolatie nu 

este curent de aer termoizolatia 

este mai eficienta.

Culoare: albă cu amprentă anti-

reflexă pe suprafaţa externă.

Compoziţie:
100% HDPE – Polietilenă
–––––––––––––––––––––––
Mărimea sulului:  
1,5 m x 50 m 
Greutatea sulului: 7 kg
–––––––––––––––––––––––
Grosimea materialului = 
Grosimea stratului 
functional: 220 µm
–––––––––––––––––––––––
Coeficient Sd: 0,03 m
–––––––––––––––––––––––
Acoperire: 67,5 m2

–––––––––––––––––––––––
Expunere UV: 4 luni
–––––––––––––––––––––––
Masa pe unitatea de 
suprafata: 82 g/m2

–––––––––––––––––––––––
Autorizaţie CE:
EN 13859-1, EN 13859-2
–––––––––––––––––––––––
Accesoriu recomandat: 
Banda DuPont™ Tyvek®, 
Banda de butil,
Banda adeziva pe ambele 
fete

Membrană pentru acoperiş 

difuzoare, deschisă cu rezistenţă 

mecanică ridicată. Un produs 

universal, cu o capacitate 

ridicata de etansare impotriva 

precipitatiei si vantului, utilizabil 

în toate tipurile de construcţii. 

Poate fi instalat direct pe caprior 

sau direct pe grinzi.

Disponibil de asemenea cu 

bandă adezivă integrată. 

Culoare: alb pe dedesubt, verde 

la suprafaţă.

Compoziţie:
Polietilenă + Polipropilena
–––––––––––––––––––––––

Mărimea sulului:  
1,5 m x 50 m
Greutatea sululuie: 10 kg
–––––––––––––––––––––––

Grosimea materialului/
stratului functional:  
380/175 µm

–––––––––––––––––––––––

Coeficient Sd: 0,02 m

–––––––––––––––––––––––

Acoperire: 67,5 m2

–––––––––––––––––––––––

Expunere UV: 4 luni

–––––––––––––––––––––––

Masa pe unitatea de 

suprafata: 124 g/m2

–––––––––––––––––––––––

Autorizaţie CE:

EN 13859-1, EN 13859-2

–––––––––––––––––––––––
Accesoriu recomandat: 
Banda DuPont™ Tyvek®, 
Banda de butil, 
Banda adeziva pe ambele 
fete

Manual de instalare la www.construction.tyvek.com    si pe fiecare eticheta a sulului

DuPont™ Tyvek® Pro /  
DuPont™ Tyvek® Pro Plus

DuPont™ Tyvek® Solid

ProTECŢIE ĪNVElIŞ 
EXTErNA

11
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Membrană simplă pentru 

acoperiş difuzoare, deschisă 

utilizată pentru protecţia 

acoperişurilor şi pereţilor 

împotriva umezelii şi curentului. 

Utilizabil pentru acoperişurile 

izolate fără lambriu, aplicate 

direct peste stratul termo-izolant. 

Culoare: albă cu amprentă anti-

reflexă bej pe suprafaţa externă.

Compoziţie:
100% HDPE – Polietilenă
–––––––––––––––––––––––
Mărimea sulului:  
1,5 m x 50 m
Greutatea sulului: 6 kg
Acoperire: 67,5 m2

–––––––––––––––––––––––
Grosimea produsului 
= grosimea stratului 
functional: 175 µm
–––––––––––––––––––––––
Coeficient Sd: 0,025 m
–––––––––––––––––––––––
Expunere UV: 4 luni
–––––––––––––––––––––––
Masa pe unitatea de 
suprafata: 60 g/m2

–––––––––––––––––––––––
Autorizaţie CE:
EN 13859-1, EN 13859-2
–––––––––––––––––––––––
Accesoriu recomandat: 
Banda DuPont™ Tyvek®, 
Banda de butil, 
Banda adeziva pe ambele 
fete

DuPont™ Tyvek® Soft

Compoziţie:  
100% HDPE – Polietilenă
–––––––––––––––––––––––
Mărimea sulului:  
1,5 m x 100 m 
Greutatea sulului: 11 kg 
Acoperire: 135 m2

–––––––––––––––––––––––
Mărimea sulului:  
2,8 m x 100 m  
Greutatea sulului: 20 kg
Acoperire: 265 m2

–––––––––––––––––––––––
Grosimea produsului = 
grosimea stratului  
functional: 150 µm
–––––––––––––––––––––––
Coeficient Sd: 0,01 m
–––––––––––––––––––––––
Expunere UV: 4 luni
–––––––––––––––––––––––
Masa pe unitatea de 
suprafata: 60 g/m2

–––––––––––––––––––––––
Autorizaţie CE:
(EN 13859-2)
–––––––––––––––––––––––
Accesoriu recomandat: 
Banda DuPont™ Tyvek®, 
Banda de butil, 
Banda adeziva pe ambele 
fete

Membrană difuzoare, deschisă 

pentru vapori folosită pentru 

protecţia termo-izolaţiei şi 

pereţilor construcţiei (în special 

a construcţiilor cu structuri pe 

cadre) împotriva curentului şi 

umezelii. Rezistentă la condiţiile 

climaterice, puternică, cu 

rezistenţă extrem de redusă de 

difuzare (Coeficient Sd: 0.01 m), 

permiţând evacuarea vaporilor 

din clădire.

DuPont™ Tyvek® Housewrap

ProTECŢIE ĪNVElIŞ 
EXTErNA

Manual de instalare la www.construction.tyvek.com    si pe fiecare eticheta a sulului

13
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DuPont™ Tyvek® uV Facade

Protecţie pe viaţă a construcţiilor cu armături  
deschise sau ventilate

Tyvek® UV Facade unic in 

categoria sa asigură o protecţie 

optimă a izolaţiei şi structurii 

construcţiilor cu faţade ventilate, 

împotriva luminii solare, vântului 

şi a apei timp de până la 50 de 

ani.

Se foloseşte la cladirile placate 

cu plăci din diferite materiale, 

unde deschiderea între plăci 

este pãna la 3 cm. Este etanş la 

vãnt, impermeabil la ploaie dar 

deschis vaporilor. La deschiderile  

placărilor pănă la 2 cm durata de 

viata este de 50 de ani.

Se foloseşte la toate tipurile de 

materiale de construcţii. Este 

extrem de uşor, flexibil, uşor şi 

rapid de instalat.

Acest produs poate fi folosit şi la 

pereţi standard.

Culoare: neagră

Compoziţie:  
Polietilena + Polipropilena
–––––––––––––––––––––––
Marimea sulului: 
1,5 m x 50 m
Greutatea sulului: 15 kg
Acoperire: 67,5 m2 
–––––––––––––––––––––––
Marimea sulului:
3,0 m x 50 m
Greutatea sulului: 30 kg
Acoperire: 142,5 m2

–––––––––––––––––––––––
Grosimea produsului/
stratului funcţional:  
600/220 µm
–––––––––––––––––––––––
Coeficient Sd: 0,035 m
–––––––––––––––––––––––
Expunere UV: 4 luni
–––––––––––––––––––––––
Masa pe unitatea de 
suprafata: 195 g/m2

–––––––––––––––––––––––
Autorizatie CE:
EN 13859-1, EN 13859-2
–––––––––––––––––––––––
Accesoriu recomandat: 
Banda de butil, 
Banda adeziva pe ambele 
fete

Placa rigips

Membrana de control 
al vaporilor DuPont™ Airguard®
sau Tyvek®SD2

Captușeala interioara

Material de izolatie

DuPont™ Tyvek®UV Facade

Armatura exterioara

Exemplu: Tyvek® UV Facade  
cu armãturã deschisã din lemn

Manual de instalare la www.construction.tyvek.com si pe fiecare eticheta a sulului
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DuPont™ Tyvek® VCL este o folie 

albastra de bariera de vapori 

aplicabila la partea interioara 

a peretilor sau a tavanelor 

cladirilor si la mansardari 

impotriva infiltrarii vaporilor din 

interiorul constructiei. Aceasta 

protejează eficient materialul 

termo-izolant al pereţilor şi 

acoperişului împotriva umezelii. 

DuPont™ Tyvek® VCL este foarte 

rezistentă la perforaţii. Utilizarea 

a DuPont™ Tyvek® VCL ca parte 

a armăturii interne va ajuta la 

eliminarea pierderii transmiterii 

de căldură prin convecţie prin 

despărţiturile clădirii. Un strat 

continuu de membrană DuPont™ 

Tyvek® VCL va forma o barieră 

pentru aerul care circulă în jurul 

spaţiilor locuite ale clădirii.

Compoziţie:  
Amestec de poliolefină
–––––––––––––––––––––––

Coeficient Sd: > 2 m
–––––––––––––––––––––––
Resistenţă:  
DuPont™ Tyvek® VCL este 
rezistentă la perforaţii 
– rezistenţă peste 150 N
–––––––––––––––––––––––
Masa pe unitatea de 
suprafatã: 108 g/m2

–––––––––––––––––––––––
Mărimea sulului:  
1,5 m x 50 m
Greutatea sulului: 9 kg
Acoperire: 70 m2

–––––––––––––––––––––––
Autorizaţie CE:
EN 13984
–––––––––––––––––––––––
Autorizaţie ITB:
AT-15-5967/2003
––––––––––––––––––––––– 
Accesoriu recomandat: 
Banda adeziva pe ambele 
fete

Membrana DuPont™ Tyvek® VCL 

a fost concepută special pentru 

utilizarea ca protecţie împotriva 

infiltrării aerului, dar controlează de 

asemenea pătrunderea vaporilor 

prin structura despărţiturii. Acest 

lucru este esenţial în special 

în cazul structurilor “difuzoare 

deschise”, cu membrane cu 

permeabilitate mare a vaporilor, 

concepute ca armătură externă.

“Aerisirea” generală a structurii 

este obţinută prin folosirea 

membranei DuPont™ Tyvek® VCL 

care permite menţinerea unui 

echilibru între rezistenţa la vaporii 

din interior şi din exterior.

ProTECŢIE ĪNVElIŞ 
INTErN

Manual de instalare la www.construction.tyvek.com    si pe fiecare eticheta a sulului

DuPont™ Tyvek® VCl

1�
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Mărimea sulului: 75 mm x 25 m
Greutatea sulului: aprox. 1 kg
–––––––––––––––––––––––––––––––
Expunere UV: 4 luni

Mărimea sulului: 20 mm x 30 m
Greutatea sulului: 2 kg
–––––––––––––––––––––––––––––––
Mărimea sulului: 50 mm x 30 m
Greutatea sulului: 5 kg

Marimea sulului: 50 mm x 25 mg
–––––––––––––––––––––––––––––––
Greutatea sulului: aprox. 1 kg

Bandă cu o singură parte adezivă folosită 
pentru sigilarea marginilor şi deschiderilor, 
canalelor de evacuare ale utilităţilor, şi 
a ferestrelor de acoperiş. Suportul este 
realizat din materiale DuPont™ Tyvek® iar 
adezivul este pe bază acrilică; formează 
adeziune foarte durabilă.

Bandă cu faţă dublă adezivă pe bază 
de butil utilizată pentru sigilarea 
suprapunerilor, adeziunea membranelor 
pe hornuri, pereţi, ferestre şi streşini. 
Potrivite pentru utilizarea pe pereţi 
de bloc, zidărie, cherestea, metal sau 
majoritatea suprafeţelor din plastic.

Bandă de Butil  
DuPont™ Tyvek®  (1310B)

Banda acrilica adeziva pe ambele fete 
ideala pentru sigilarea suprapunerilor. 
Adeziune foarte durabila chiar si in conditii 
de umezeala extrema.
Culoare: transparenta

Banda DuPont™ Tyvek®

Adeziva pe ambele fete (1310D)

DuPont™ Tyvek®  
Bandă adezivă (2060B)

Banda DuPont™ Tyvek®

Metalizata  (2060M)

Banda cu o singura parte adeziva reflectorizanta pentru 
lipirea suprapunerilor la sistemele. Produs ideal pentru 
etansarea ferestrelor,usilor. Produs din material Tyvek® 
metalizat si adeziv acrilic. 
Culoare: metalica

Marimea sulului: 
75 mm x 25 m
–––––––––––––––––––––
Greutatea sulului: 1,6 kg
–––––––––––––––––––––
Expunere UV: 4 luni

Nou

Banda Tyvek® uV Facade 
(1310F)

Bandã acrilicã adezivã pe o singurã parte, de culoare 
neagrã rezistentã la radiatii UV cu adeziune foarte ridicatã.
Destinat special pentru sigilarea membranelor Tyvek® UV 
Facade la îmbinãri si penetrãri .
Rezistentã la uzurã si conditii climatice extreme.

Dimensiunea 
sulului:  
75 mm x 25 m
––––––––––––––––– 
Role/cutie: 6

Nou

roofing produCts

Membrană pentru acoperiş 

cu permeabilitate a vaporilor 

pentru drenaj, pentru aplicare 

pe lambriu, sub învelitoarea de 

acoperiş din folii de metal plane 

cu suduri fixe.

Permite drenajul umezelii şi 

a apei de sub toate tipurile de 

folii de metal de pe acoperiş, ex. 

acoperiş din titan-zinc, acoperiş 

din folii de cupru şi acoperiş din 

oţel galvanizat. 

Membrana trebuie aplicată pe 

lambriu.

Compoziţie:  
Polietilenă şi Polipropilena 
material (neţesutá) + drenaj şi 
strat separator 
–––––––––––––––––––––––
Grosimea produsului/stratu-
lui functional: 7,4 mm/220 µm
–––––––––––––––––––––––
Coeficient Sd: 0,02 m
–––––––––––––––––––––––
Mărimea sulului:  
1,1 m x 30 m
Greutatea sulului: 14 kg
Acoperire: 28,5 m2

–––––––––––––––––––––––
Expunere UV: 4 luni 
–––––––––––––––––––––––
Masa pe unitatea de 
suprafata: 350 g/m2

–––––––––––––––––––––––
Autorizaţie CE:
EN 13859-1
–––––––––––––––––––––––
Accesoriu recomandat:  
Banda de butil 
Banda adeziva pe ambele  
fete

DuPont™ Tyvek® Metal

ProTECŢIE ĪNVElIŞ 
EXTErNA

Manual de instalare la www.construction.tyvek.com    si pe fiecare eticheta a sulului

Nou
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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 vedere 

calitate/preţ. Cerinţele mediului ne obligă să luăm în calcul durabilitatea 

materialelor de mentenanţă pe durata de viaţă a clădirii. 

În cazul acoperişului, este evident ca folosirea materialelor cu durabilitate 

mare este complet justificată. 

Multe astfel de 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 tehnici. Din acest 

motiv, mulţi producători de membrane pentru acoperiş cu permeabilitate 

mare la vapori au hotărât să se angreneze în cooperarea cu instituţiile 

de renume din domeniul cercetării şi dezvoltării şi instituţiile de 

atestare. Cercetarea a fost derulată, printre altele, în Institutul Naţional 

Suedez de Cercetare şi Experimente şi în Departamentul de Chimie şi 

Tehnologie de Polimerizare din Boras. Pentru realizarea acestor teste s-a 

folosit o metodă foarte agresivă de îmbătrânire accelerată. 

Combinaţia dintre o temperatură ridicată şi ventilaţia aerului au simulat 

impactul real al temeperaturilor de mediu normale asupra unui acoperiş 

cu membrană DuPont™ Tyvek® instalată corespunzător pe o perioadă 

de peste 30 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 30 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® permeabile 

la vapori vor funcţiona timp de peste 30 de ani păstrând aceleaşi 

caracteristici.

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

de peste 30 de ani


