
Tento dokument definuje doporučený standard pro montáž fólie z lehčeného nízkohustotního polyetylénu (LDPE) s 
označením PENEFOL® 650, PENEFOL® 750, PENEFOL® 800 – dále jen PENEFOL® LDPE. Montáž mohou provádět pouze 
zaškolené organizace. Výrobce si vyhrazuje právo jakýchkoli změn. 

PENEFOL® LDPE jsou jednovrstvé polyetylenové fólie vhodné jako:
• plošná izolace proti vlhkosti, 
• pasivní  nepodvětrávaná  izolace  proti radonu  na  stavbách,  kde  bylo  naměřeno  nízké  a  střední

radonové riziko v půdním vzduchu,

Předepsaná tloušťka materiálu pro tyto stavební izolace je 1,0-2,0 mm dle předpokládaného zatížení či
naměřeného součinitele difuze radonu, standardní tl. hydroizolace dle normy je 1,5 mm. Fólie se spojuje
výhradně svařováním horkým vzduchem, v ploše automatem, v detailech ruční horkovzdušnou pistolí. Na
dotěsnění  detailů  je  možné  použít  samolepicí  butylkaučukové  pásky  viz.  řešení  detailů  nebo  speciální
přírubové prostupy.
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1. Všeobecná pravidla pro pokládku a svařování folií PENEFOL® LDPE

• Při  pokládce  izolace  je  nutné  počítat  s  vlivem tepelné  roztažnosti fólie  PENEFOL  ®,  která  může
dosahovat 0,5 až 1,0 % při teplotním rozdílu 30 °C. Proto je nutné fólii krýt geotextílií a provádět
montáž izolace pokud možno za shodných teplotních podmínek, kdy nedochází k velkým tepelným
výkyvům, nejlépe při teplotách 18 až 23°C. 

• Důležité! Montáž detailů pak provádíme vždy po svaření celé plochy, nebo její dílčí části a navíc vždy
po dotvarování této fólie. To znamená že necháme projít na svařeném úseku rozdílný teplotní cyklus
(vystřídání  nejnižší  a nejvyšší  teploty) působící  na fólii   v  místě pokládky.   Poté těsníme detaily,
upravíme rozměry izolace a kotvíme izolaci.

Pokládka hydroizolační fólie – vodorovná izolace:
1. Před  pokládkou  hydroizolační  fólie  PENEFOL®  LDPE  se  předpokládá  připravenost  spodní  stavby

objektu  a  veškeré  instalace  vyvedené  minimálně  100  až  200  mm  nad  úrovní  základové  desky.
Přípravou podkladu se předpokládá:

◦ vybetonovaná pevná, rovná, hladká podkladní betonová deska,
◦ zhutněný štěrkopískový podsyp zatažený vrstvou frakce 0 až 4 mm,
◦ železobetonová základové deska

▪ založená na pěnovém skle - horní vrstva se zatáhne frakcí 0-4 mm (podklad izolace)
▪ založená na extrudovaném polystyrenu (podklad izolace)

◦ základové pasy s rovným a hladkým povrchem

Pokud izolujeme nejdříve základové pasy dbáme především na dostatečnou šířku vytažení fólie 200 mm i
více pro následné napojení hydroizolace v ploše. Pokud je fólie zaříznuta v úrovni stěny následné napojení
není  možné!  Dále  musíme položenou fólii  důkladně zakrýt  např.  geotextílií,  kterou svaříme s podkladní
geotextílií apod. 
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2. Na připravený podklad se rozbalí  geotextílie  o plošné hmotnosti minimálně 300  g/m2,  v  případě
železobetonové  základové  desky  založené  na  pěnovém  skle  se  použije  geotextílie  o  plošné
hmotnosti minimálně 500 g/m2.

3. Na geotextílii se položí hydroizolační fólie PENEFOL® LDPE pás vedle pásu s přesahem 70-100 mm
dle typu svařovacího automatu (na fólii je vyznačena orientační čára přeložení 100 mm od okraje
pásu). Po obvodu objektu se nechá fólie přesahovat o 150 – 200 mm (v případě velkých ploch nutno
počítat  ještě  s  tepelnou  roztažností a  ponechat  přiměřeně  více  fólie  přesahovat)  pro  možnost
ukončení izolace v úrovni terénu nebo napojení svislé izolace. V místě prostupů v izolaci se prořízne
otvor tak, aby fólie dosedla na izolovanou plochu. V případě potřeby se otvor doopraví.
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4. Pásy  fólie  se  svaří.  Pro  svaření  fólie  se  použije  horkovzdušný  automat  určený  pro  svařování
polyetylenových fólií. Doporučená teplota prostředí pro svařování je 5-23 °C, optimální teplota je
20 °C.  
Základní nastavení pro fólie PENEFOL® 650, 750, 800: 
◦ přítlak 20-400 N,
◦ rychlost posuvu 2,5-3,5 m/min.,
◦ teplota svařování nastavená na horkovzdušném automatu je 340-380 °C.
Výše uvedená nastavení  jsou  pouze  orientační  a  jsou  závislá  na  použitém automatu  a  velikosti
hubice, na tloušťce fólie, teplotě okolního prostředí, barvě fólie apod.  Při svařování je nutné dbát na
to, aby místo pro svár bylo suché a čisté. Před každým svařováním se provede kontrolní svar na
odříznutém proužku fólie. Svar se poté zkontroluje odříznutím a roztržením. 
Při svařování je vhodné také vyhotovit protokol o svařování s uvedením: typu použitého materiálu,
typu a nastavení svářecího automatu a klimatických podmínek při svařování. Při svařování je nutné
dodržet pokyny vydané výrobcem svařovací techniky.

5. Po svaření pásů v ploše se provede dovaření detailů. 
Detaily: záplaty, kratší svary, kouty, rohy, koutová/rohová napojení a tvarovky prostupů se provádí
samostatnými  tvarovkami.  Napojení  izolace  jímek  popř.  jiná  napojení  se  provádí  ručně
horkovzdušnou  pistolí  (např.  LEISTER  TRIAC)  a  ručním  přítlakem  válečkem.  Dotěsnění  tvarovky
prostupu k prostupujícímu potrubí je možné pouze tmelem a butylkaučukovou páskou viz řešení
detailů.  Tyto pásky nelze použít  při  zatížení  fólie  tlakovou vodou nebo proudící  vodou.  V tomto
případě používáme speciální  přírubové prostupy.  Všechny T spoje se  pojistí převařením záplaty
(v případě  vodotěsného  provedení).  Kontrola  ručních  svarů  se  provede  jiskrovou  zkouškou
odporovým poroskopem nebo vakuovou zkouškou vakuovými zvony. 

6. Po  kontrole  svárů  a  povrchu  izolace  se  na  celou  izolovanou  plochu  položí  geotextílie  o  plošné
hmotnosti 300 g/m2  s přeložením 50 mm a svařením. Okamžité krytí fólie geotextílií je důležité pro
snížení vlivu tepelné roztažnosti a zvlnění fólie. Nad fólií  je vždy nutné použít vyrovnávací vrstvu
betonové mazaniny tloušťky 50-70 mm. V případě svislé izolace na přizdívku se betonáž provede až
po položení celé vany. Pokud je tato krycí vrstva armována, popř. opatřena drátkovou výplní, na fólii
se položí ochranná vrstva geotextílie o plošné hmotnosti minimálně 500 g/m2.
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7. Přesahující část izolace po obvodu objektu je vhodné vždy zakrýt geotextílií z důvodu ochrany proti
poškození během betonáže a zdění svislé konstrukce.

8. Pokud se pokládají nejdříve základové pásy, je nutné dbát především na dostatečnou šířku vytažení
fólie, 200 mm i více, pro následné napojení fólie v ploše.  Pokud je fólie zaříznuta v úrovni stěny
následné napojení není možné! Položená fólie se musí vždy důkladně zakrýt např. geotextílií, která
svařím s podkladní geotextílií apod.

Detail sváru PENEFOL® LDPE
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Pokládka hydroizolační fólie – svislá izolace na zděnou izolační přizdívku nebo opěrnou stěnu:
Izolační přizdívka musí být rovná zbavená nerovností a výstupků. Pokud není stěna vyrovnána, je nutné ji
nejprve vyrovnat a omítnout. 

1. Na stěnu se rozbalí geotextílie o plošné hmotnosti minimálně 300 g/m2 po celé ploše včetně izolační
přizdívky. 

2. Do všech koutů a rohů se ukotví koutové profily 150/150 mm (především tam kde je ostrý roh, přes
který snadno může dojít k poškození fólie). 

3. Následuje pokládka pásů fólie. Pásy fólie se na přizdívku můžou pokládat svisle nebo vodorovně.
Svislé  provedení  postačí  kotvit  v horní  části přizdívky,  vyžaduje  však  více  T spojů  v  přechodu na
vodorovnou izolaci. Při vodorovném provedení na svislou izolační přizdívku se vodorovná řada kotví
pomocí kotevních terčů o průměru cca 70 mm ve výšce cca ¾ šířky pásu (asi po 400 mm). Izolační
pás se poté vodorovně rozbaluje, v patě se izolace přehne cca o 150 mm a postupně se v napnutém
stavu navařuje na kotevní terče. Jednotlivé pásy se vzájemně svaří. Skládané rohy, kouty se převaří
tvarovkami roh nebo kout. Takto se postupuje až do potřebné výšky izolace. Při menší výšce svislé
izolace se můžou izolační pásy předvařit na vodorovné ploše a vcelku pak zavěsit na zděnou izolační
přizdívku. 

4. Po  ukončení  svařování  a  kontrole  svárů  se  svislá  izolace  ochrání  geotextílií  o  plošné  hmotnosti
minimálně 300 g/m2. Fólie se v úrovni terénu přeloží na přizdívku a krátkodobě ukotví. Neprodleně
po dozdění se fólie ořízne v potřebné výšce a ihned překotví z přizdívky na zdivo, kde se ukončí krycí
lištou.  Krycí  lišta  se  dotěsní  ke  zdivu  tmelem nebo se  zaomítá.  Pokud se  dotěsnění  neprovede
okamžitě, hrozí nebezpečí zatékání dešťové nebo povrchové vody mezi izolaci a suterénní zdivo!

Detail kotvení svislé izolace na přizdívce
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Pokládka hydroizolační fólie – svislá izolace vyzděného suterénního zdiva:
Pro svislou izolaci  vyzděného suterénního zdiva je  nutné vykopat  montážní  jámu okolo objektu o šířce
minimálně 500 mm.

1. Přesahující vodorovná izolace musí být zbavena nečistot a vlhkosti, zdivo musí být rovné, zbavené
nerovností a výstupků.

2. Na připravené zdivo se ukotví geotextílie o plošné hmotnosti minimálně 300 g/m2.
3. Pásy fólie se následně můžou pokládat svisle nebo vodorovně. Pro kotvení a svařování svislé fólie

platí stejný postup jako při izolování na přizdívku.
4. Po ukončení svařování se fólie ihned ořízne v příslušné výšce nad úrovní terénu a utěsní ke zdivu

ukončující lištou. Průběžné hrany koutů a rohů se zdvojí koutovým profilem, ostatní detaily se ošetří
tvarovkami, kout, roh nebo prostup.

5. Pro  ochranu  svislé  izolace  je  nutné  použít  nopovou  fólii  LITHOPLAST®  SANA  ukotvenou  nad
hydroizolací.  Pásy  nopová fólie  se  spouští svisle  dolů  po stěně s  přeložením jedné  řady  nopů a
ukončením v patě stěny odvodňovacím potrubím. Pokud je svislá izolace nižší než je šířka pásu fólie,
pás se na stěnu přikládá vodorovně bez spojů. 

6. Po zásypu a sednutí zeminy se nopová fólie ukončí v úrovni terénu krycí lištou Z. Dotěsnění kotvení
lišty se provede oboustranně lepící butylkaučukovou páskou.  Samotná geotextílie není dostačující
ochrana svislé hydroizolace!
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Detaily  ošetření  prostupů (instalace,  sloupy,  stěny,  kouty,  rohy apod.)  fólií  PENEFOL® jsou  uvedeny v
samostatném dokumentu s názvem: „SYSTÉM ŘEŠENÍ DETAILŮ U FÓLIÍ PENEFOL®“

Kontrola svárů fólie PENEFOL®:

1. Každý svár (automatem i ruční) je nutné i hned zkontrolovat jehlou a v případě netěsnosti provést
opravu!

2. Dvojité sváry se zkušebním kanálkem se kontrolují tlakovou zkouškou zkušebního kanálku.  Použitím
speciálního  nástavce  se  vytvoří  dva  souběžné  sváry  s  kontrolním  kanálkem,  který  je  možné
odzkoušet tlakem 200 – 300 kPa. Po dobu 10 minut nesmí tlak poklesnout.

3. Jednoduché sváry  a  detaily se  kontrolují  vakuovými  zvony.  Zkoušený detail  se  potře  mýdlovým
roztokem a na detail  se přiloží průhledný zvon. Na každý detail  je speciálně tvarovaný zvon.  Ze
zvonu se odsaje vzduch. Nětěsnost se projeví tvorbou bublin v místě špatného sváru.

4. Jednoduché sváry, detaily a plocha  se kontroluje vysokonapěťovým odporovým poroskopem. Za
pomoci vysokého napětí a vodivého potenciálu země dojde v místě netěsností nebo průrazu fólie k
pohybu napětí směrem do země.

5. Komplikované detaily  a vany se kontrolují  zátopovou zkouškou. Hotovou hydroizolaci  napustíme
vodou (tam kde je to možné) a sledujeme pokles hladiny.

Kontrola se vždy provádí dle pokynů výrobce zkušebního zařízení.
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