
Lastnosti Vrednosti Enota Standard

Dolžina x širina 50 x 1,5 m

Površina na zvitek 75 m2

Masa na zvitek 7,0 kg

Gramatura pribl. 104 g / m2

Prepustnost vodne pare (področje vrednosti Sd) 0,05 bis 30 m EN 1931

Natezna trdnost  
vzdolžno / prečno 280 / 230 N/50 mm EN 12311-2

Raztezek  
vzdolžno / prečno 27 / 18 % EN 12311-2

Odpornost na trganje  
vzdolžno / prečno 280 / 300 N EN 12310-1

Požarne lastnosti E razred EN 13501-1 
EN 11925-2

Tehnični podatki

Številka artikla: 7042076

„Da vas 
para ne popari!“

NOVA 
 parna ovira 

 iz URSE.
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OURSA Slovenija, d.o.o.
Povhova ulica 2 
8000 Novo mesto 

Telefon asistenca: 080 73 10

Prodaja: 
Tel.: 07 39 18 349
Fax: 07 39 18 444

www.ursa.si 



Za zagotovitev optimalne toplotne zaščite in zaščite pred vlago vam priporočamo 
uporabo folije URSA SECO SDV v kombinaciji s spodaj navedenimi izdelki URSA:

URSA PUREONE  
Inovativna visokokakovostna izolacija za 
zaščito med špirovci. Difuzno odprt filc iz 
naravno bele mineralne volne z oznakami  
na zgornji strani za lažji razrez.

URSA SECO PRO 0,04
Difuzno odprta rešitev z 
možnostjo vpenjanja med 
špirovce s spodnje strani. 
Streho ščiti pred vlago in 
vetrom.

URSA SECO PRO KA
Modri lepilni trak odlikuje vdelana 
mrežasta tkanina, ki preprečuje 
prekomerno nategovanje, hkrati 
pa nudi izjemen oprijem. Zato je 
idealen za lepljenje spodnje strani 
izdelka SECO PRO 0,04, priključkov 
in prebojev.

URSA SECO PRO KP
Rdeči lepilni trak na osnovi 
papirja je še posebej primeren 
za lepljenje parnih ovir. 
Nepropustno zrakotesno 
zalepi prekrivanja in je 
odporen na staranje.

URSA SECO PRO DKS
Elastično lepilo zahvaljujoč 
svoji stalno pastozni strukturi 
omogoča optimalno na veter in 
vodo odporno lepljenje zgornjih 
površin pod strešno kritino.

URSA SECO

URSA SECO SDV je sodobna parna ovira variabilne prepustnosti vlage za poševne strehe in lesene konstrukcije.
Zahvaljujoč svoji posebni sestavi in v kombinaciji s pravilno izbranimi pripomočki skrbi za zrakotesnost konstrukcije.  
S tem se prepreči nenadzorovano uhajanje toplega zraka in zagotovi povečanje energetske učinkovitosti celotne zgradbe.

Prednosti:
•  Variabilna vrednost Sd med 0,05 m in 30 m za večjo varnost
•  Visokokakovostna poliamidna folija, enostransko kaširana s PP za zagotavljanje  
 dolgoročne funkcionalnosti
•  Visoka stopnja odpornosti na trganje
•  Zrakotesen sloj v notranjosti za še večjo energetsko učinkovitost
•  CE-certificirana v skladu z DIN EN 13984

URSA GLASSWOOL 
Učinkovita izolacija za toplotno in zvočno 
zaščito za energetsko varčnost stavb, 
negorljiva, difuzno odprt filc iz steklene volne.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Parna ovira URSA SECO SDV:
• Parna ovira z variabilno parno  
 propustnostjo za poševne strehe  
 in lesene konstrukcije

• Zaščita konstrukcije pred  
 vlago pozimi

• Omogoča sušenje poleti

Dobro izolirani v prihodnost.

NOVA 
 parna ovira 

 iz URSE.


