
Tento dokument definuje doporučený standard pro montáž fólie z vysokohustotního polyetylénu (HDPE) s označením 
PENEFOL® 950 .

PENEFOL® 950 je jednovrstvá polyetylenová fólie vhodná jako:
• plošná izolace proti vlhkosti, 
• plošná izolace proti tlakové vodě, 
• pasivní nepodvětrávaná izolace proti radonu na stavbách, kde bylo naměřeno vysoké radonové 

riziko v půdním vzduchu,
• izolace skládek domovního odpadu
• izolace proti ropným produktům (nádrže, jímky) apod.

Předepsaná tloušťka materiálu pro tyto stavební izolace je 0,6 -2,0 mm dle předpokládaného zatížení. Fólie 
se spojuje v ploše svařováním automaty horkovzdušnými s kombinovaným klínem, automaty s horkým 
klínem, detaily a opravy je nutné řešit extruzním svárem (min. tl. fólie pro extruzní svár je 1 mm).

1. Všeobecná pravidla pro pokládku a svařování folií PENEFOL® 950:

Před pokládkou hydroizolační fólie PENEFOL® 950 se předpokládá připravenost spodní stavby objektu, tzn. 
základy, veškeré instalace vyvedené minimálně 100 až 200 mm nad úrovní základové desky, vybetonovaná 
podkladní deska nebo zhutněný štěrkopískový podsyp zatažený vrstvou frakce 0 až 4 mm.
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 na svařeném úseku projít 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:
1. Na podkladní betonovou mazaninu nebo zhutněný štěrkopískový podsyp  se položí geotextílie 

IZOLTECH H o plošné hmotnosti minimálně 300 g/m2.
2. Na geotextílii se volně rozvine izolační polyetylenová fólie PENEFOL® 950 pás vedle pásu s přesahem 

70 až 100 mm dle typu svařovacího automatu. Po obvodu objektu necháme fólii přesahovat o 150 až
200 mm pro možnost ukončení izolace v úrovni terénu nebo napojení svislé izolace. V místě 
prostupů v izolaci prořízneme otvor aby fólie dosedla na izolovanou plochu. V případě potřeby otvor
doopravíme.  
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3. Pro svařování fólie můžeme použít automaty horkovzdušné s kombinovaným klínem, automaty s 
horkým klínem a extrudery. Pro svařování pásů v ploše je vhodné použít automat s horkým klínem 
určený pro svařování polyetylenových HDPE fólií. Doporučená teplota prostředí pro svařování je 5 až 
23 °C, optimální teplota je 20 °C. Předpokladem správně provedeného položení a svaru fólie je 
vyrovnaný, pevný a soudržný podklad (prohlubně, spáry, vybourané zdivo je nutné předem opravit a 
vyrovnat).
Orientační nastavení automatu pro fólie PENEFOL® 950: přítlak 400-1100 N, rychlost posuvu 2 
m/min., teplota svařování nastavená na horkém klínu je 360°až 430°C. Všechna tato nastavení jsou 
pouze orientační a jsou závislá na použitém automatu, na tloušťce fólie, na teplotě okolního 
prostředí, barvě fólie apod. 
Při svařování je nutné dbát, aby místo pro svár bylo suché a čisté. Před každým svařováním se 
provede kontrolní svár na odříznutém proužku fólie. Svár 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.

4.  Po svaření pásů v ploše se provede dovaření detailů. Detaily: záplaty, kratší sváry, kouty, rohy, 
koutová a rohová napojení a tvarovky prostupů se provádí extruzním svárem.   Min. tloušťka fólie 
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pro extruzní svár je 1 mm. 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. 

5. Kontrolu svárů lze provést pouze v případě, že svařovací automat vytvoří ve svaru zkušební kanálek. 
V tomto případě se kontrola svaru provádí natlakováním vytvořeného kanálku. Pokud kontrolní 
kanálek nebyl vytvořen nebo je porušený, svar se kontroluje ručně jehlou. Nesvařená místa je nutné 
opravit extruzním svarem případně s použitím záplaty a extruzního svaru.

6. Po kontrole svarů a povrchu izolace se položí na celou izolovanou plochu geotextílie IZOLTECH H o 
plošné hmotnosti minimálně 300 g/m2. Nad fólií vždy provedeme krycí betonovou mazaninu 
tloušťky 150 mm vyztuženou betonářskou ocelovou sítí 100/100/6 mm (po svaření izolační fólie 
dochází ke zvlnění materiálu v celé ploše až do výšky cca 50 mm i více, včasným zakrytím položené 
fólie toto zvlnění zmírníme, betonáž provádíme v době kdy je fólie nejvíce vypnutá tj. při nejnižší 
teplotě okolí). V případě svislé izolace na stěny se betonáž provede až po položení a svaření celé 
hydroizolační vany. Pokud je tato krycí vrstva armována, popř. s drátkovou výplní, položíme na fólii 
ochrannou vrstvu, geotextílii IZOLTECH H o plošné hmotnosti minimálně 500 g/m2.

7. Přesahující část izolační fólie po obvodu objektu je nutné zakrýt geotextílií z důvodu zabránění 
poškození během betonáže a zdění svislé konstrukce.

8. Při použití izolační fólie v tloušťkách menších jak 1 mm se mohou detaily řešit ručním svarem 
horkým vzduchem se samolepící butylkaučukovou páskou. Takto provedená izolace má však svoje 
omezení v použití pouze pro izolace proti zemní vlhkosti, pro izolace proti ropným a chemickým 
úkapům (kde nedochází k nahromadění a tlaku těchto látek na hydroizolační vrstvu) proti radonu 
pouze v případě kombinace hydroizolační vrstvy s vrstvou větrací nebo s dostatečným odvětráním 
kontaktních místností.

Příklad extruzního svaru
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