
Parametry techniczne

BARIERA ANTYKONDENSACYJNA
Lama "Lama" sp. z o.o. sp. k

Właściwość Metoda badania Wartość Jednostka

Skład

Obróbka Samoprzylepna

Cechy szczególne Absorpcja wody

Kolory Szary melanż, biały

Waga 100 ±10%

Grubość <1 mm

Szerokość maksymalna 1500 mm

76 mm

od -40 do +80 °C

Absorpcja wody PN-72/P-04734 818 ±41

Sorpcja wody Świad. z badań nr BM 557/2015/B 75,8 Smax

Prędkość max sorpcji Świad. z badań nr BM 557/2015/B 9,2 Vmax

Świad. z badań nr BM 557/2015/B 7,19 V30-70

Całkowity czas sorpcji Świad. z badań nr BM 557/2015/B 15 tmax

Palność PN-EN 13501-1 B–s1, d0

Ocena: pozytywna

Warunki pracy Magazynowanie

Ostrzeżenia

włóknina poliestrowa + klej PSA + folia 
polietylenowa

g/m
2

Średnica papierowej tulei 
z materiałem
Odporność na 
temperaturę

g/m
2

µl/cm
2

µl/cm
2

s

Prędkość przeciętna 
sorpcji µl/cm

2
s

Odporność 
bakteriologiczna

Atest higieniczny nr 
385/322/413/2015

Bariera antykondesacyjna i arkusz blachy powinien 
być laminowany w temperaturze pow. 10°C

Bariera antykondesacyjna musi być przechowywana 
w suchym miejscu w zamkniętej przestrzeni w 
temperaturze od +5°C do +30°C. Produkt nie może 
być narażony na działanie promieni słonecznych. 
Przechowywanie w odpowiednich warunkach 
pozwala na zachowanie właściwości produktu przez 
okres jednego roku.

Powierzchnia arkuszy blachy przeznaczonej do 
aplikacji bariery antykondesacyjnej musi być sucha, 
wolna od zanieczyszczeń, olejów, silikonów, w celu 
otrzymania odpowiedniej jakości wyrobu końcowego

By uzyskać odpowiednią przyczepność należy 
upewnić się, że docisk na całej powierzchni 
pomiędzy blachą a barierą antykondesacyjną jest 
jednakowy.

Klejenie jest stałe. Jeśli bariera antykondesacyjna 
będzie usunięta nie można ponownie nałożyć kleju.

Nie wystawiać blachy od strony bariery 
antykondesacyjnej na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych.
Zalecamy czyszczenie bariery antykondesacyjnej 
wodą.



Technical data sheet

Anti-condensation barrier
Lama "Lama" sp. z o.o. sp. k

Property Testing method Value Unit

Composition

Treatment Selfadhesive

Special characteristic Water absorption

Colours White / black melange, white

Weight 100 ±10%

Thickness <1 mm

Width 1500 max mm

Card pipe diameter 76 mm

Temperature resistance from -40 to +80 °C

Water absorption PN-72/P-04734 818 ±41 g/m2

Sorption value Certificate no BM 557/2015/B 75,8 Smax µl/cm2

Sorption max speed Certificate no BM 557/2015/B 9,2 Vmax µl/cm2/s

Sorption average speed Certificate no BM 557/2015/B 7,19 V30-70 µl/cm2/s

Sorption total time Certificate no BM 557/2015/B 15 tmax

Flammability PN-EN 13501-1 B-s1, d0

Bacteria resistance positive 

Working conditions Storage

Warning

Non-woven polyester + PSA + 
polyethylene film

g/m
2

hygienic certificate no 
385/322/413/2015

Anti-condensation barrier  and the metal sheet 
should be laminated at a working temperature of 
+10°C or more. We recommend that coils and 
anticondensation membrane are stored where the 
production takes place. 

Anti-condensation barier should be stored in a dry, 
closed space at the temperature between +5°C ~ 
+30°C. It should not be exposed to direct sunlight. If 
stored according to the given conditions, the quality 
of material will not change in a period of one year.

The surface of the metal sheet where anti-
condensation barier will be applied must be dry and 
free of dust, oils, silicons, rust or anything similar. 
Dirtiness prevents good contact between the 
adhesive and the metal sheet, consequently the 
quality of the end product could suffer. 

The bonding is permanent. If removed, anti-
condensation barier can not be glued again to the 
surface.

Do not expose anti-condensation barier side of roof 
panel to direct sunlight.

To obtain a good adhesion it is necessary to ensure 
equable pressure all over the surface between the 
metal sheet and anti-condensation barier. 

In case of contamination of anti-condensation barier, 
we recommend to clean the material with water.


















