
Descrição do Producto e Aplicações
Uma fita de camada de controle de ar e vapor (AVCL) de alto desempenho, reflectiva e de face única, 
com classe de fogo A2 quando em combinação com DuPont™ AirGuard® A2 FR AVCL. Dedicado para 
uso com DuPont™ AirGuard® A2 FR AVCL para vedação hermética de dobras, juntas, junções, janelas e 
portas e vedação em torno de penetrações, como tubagens, cablagem e elementos estruturais.

Composição do produto:
Portador: Fibra de vidro com face em alumínio lacado
Adesivo: Acrílico Modificado

Recomendações de utilização

Especificações

PROPRIEDADES VALORES
Espessura (EN 1849-2) 1310FR
Peso (EN 1849-2) 0.16 mm

Resistência ao fogo (EN 13501-1) com a membrana 
DuPont™ AirGuard® A2 FR AVCL

215 gr/m2

Emissividade (ASTM C1371) A2-s1,d0

Tensão resistente (EN12311-1 com mod. EN13859) 0,05 

Resistência a pregos (EN 12310-1 com mod. 
EN13859)

MD:800 N/50mm, XD:800 N/50mm

Alongamento (EN 12311-1 com mod. EN13859) MD: 170 N, XD: 150 N

Resistência ao corte (EN 12317-2) MD: 4 %, XD 4 %

Resistência ao descacamento 300 N /50 mm

Força de descascamento 7 N / 25 mm

Temperatura de utlização 8 N / 25 mm

Tensão de adesão -30 ºC a +80 ºC

•	 Retardante ao fogo: classe de fogo A2-s1,d0 em combinação com DuPont™ AirGuard® A2 FR AVCL.
•	 Alta resistência ao vapor e 100% hermético
•	 A superfície reflectiva (baixa emissividade 0,05) aumenta o desempenho térmico
•	 Características excepcionais de resistência à tração
•	 A superfície deve estar livre de sujidade, humidade, gelo, gordura e outros materiais que possam               

potencialmente reduzir a força de adesão
•	 Condições: armazene os rolos em sua embalagem inicial, plana, em local limpo e seco.
       Temperatura de armazenamento entre +5 °C e +35 °C, protegido da luz solar directa.

Ficha Técnica

DuPont™ Tyvek® Fita Sistema FR
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Esta informação corresponde ao nosso melhor conhecimento atual sobre o assunto. 
Não se destina a substituir qualquer teste necessite  efectuar para determinar por 
si mesmo a adequação de nossos produtos para qualquer aplicação que não seja 
a aplicação especificada neste documento. Estas informações podem estar sujeitas 
a revisão à medida que novos informações e experiências de utilização se tornam 
disponíveis. Como não podemos antecipar todas as situações das condições reais 
de uso final, a DuPont não oferece garantias e não assume responsabilidades em 
relação a qualquer uso dessas informações para aplicatações que não sejam os es-
pecificados neste documento. Nada nesta publicação deve ser considerado como 
uma licença para operar ou uma recomendação para infringir qualquer direito de 
patente. As informações de segurança do produto estão disponíveis mediante so-
licitação. Esta ficha técnica é um documento impresso e é válida sem assinatura.Encontro: 02.05.2022
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