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Sekundarne kritine (folija)
„UNO“, „DUO“ in „TRIO“ – najbolj ekonomične rešitve za zanesljivo „sekundarno kritino“.

Primerjava, pri katerem nagibu strehe je potrebna katera podstrešna konstrukcija, se izplača. Strešne folije 
CREATON vam zagotavljajo tudi pri položnih strešnih nagibih visoko varnost, brez dragih sekundarnih 
struktur. V našem pregledu modelov lahko za vsak model CREATON preberete, do katerega nagiba lahko 
uporabljate katero sekundarno folijo. S tem se superiorna tehnika pri modelih strešnikov CREATON in visoko 
kakovostnih sekundarnih kritinah CREATON, tako pri delu, kot tudi pri dolgoročni uporabi pod točko stroški, 
funkcionalnost in življenjska doba, izplačata.

CREATON-ova ponudba spodnje napenjalne folije „UNO“ sekundarnega prekritja „DUO“ sekundarne kritine „TRIO“
„MAGNUM“ do 16° do 14° do 12°

„BALANCE“ do 16° do 14° do 12°

„FUTURA“ do 14° do 12° do 10°

„HARMONICA“ do 16° do 14° do 12°

„PREMION“ do 14° do 12° do 10°

„VIVA“ do 16° do 14° do 12°

„MZ3“ do 16° do 14° do 12°

„HARMONIE“/ 
„HARMONIE KLASSIK“ do 16° do 14° do 12°

„OPTIMA“ do 20° do 18° do 16°

„GRATUS“ do 20° do 18° do 16°

„ELEGANZ“ do 24° do 22° do 20°

„PIATTA“ do 20° do 18° do 16°

„DOMINO“ do 20° do 18° do 16°

„RAPIDO“ do 20° do 18° do 16°

„RATIO“ do 20° do 18° do 16°

„RUSTICO“ do 24° do 22° do 20°

„AUREUS“ do 16° do 14° do 12°

„SINFONIE“ do 14° do 12° do 10°

„MAXIMA“ do 16° do 14° do 12°

„ROMANO“ do 16° do 14° do 12°

„ANTICO“ do 16° do 14° do 12°

„HERZZIEGEL“ do 24° do 22° do 20°

Bobrovec do 24° do 22° do 20°

Mere/pakiranje

širina dolžina m2/rola kg/rola rol/pal.

1,5 m 50 m 75 m2 8 kg 30 kos

Tehnični podatki ustrezajo EN 13859-1

Dolžina 50 m (± 0,5 m)

Širina 1,5 m (± 0,015 m)

Ravnost prestala
Mere nanašajoč se na površino 95 g/m2

Požarne lastnosti razred E
Odpornost proti
vdoru vode W1

Prepustnost pare sd 0,02 m

Natezna trdnost MD 220N/50 mm (- 22N/50 mm) - 
CD 145N/50 mm (- 14N/50 mm)

Dilatacija MD 45 % (- 15 + 20 %)  -  
CD 75 % (- 20 + 30 %)

Odpornost proti
nadaljnjem trganju

MD 70N/200 mm (- 7N/200 mm) - 
CD 80N/200 mm (- 8N/200 mm)

Natančnost 2 %

Lastnosti hladnega krivljenja pri - 20° C prestala

Področja uporabe
• zračne strešne konstrukcije
•  difuzijsko odprte strešne konstrukcije
•  niso primerne za polaganje na opaž.

88,20 €/rola 
(1,18 €/m2)

Lepilni trak za spoje NKS 25 metrov/rola

(lepilni trak za prečne spoje pri „DUO“/„TRIO“  
in priključke)

19,30 €/rola

Specialno lepilo SKL
60 m zlepljenja/kartušo

(lepilo za folijo „TRIO“ in priključke)

15,10 €/kartuša

Trak za nepropustnost žebljev
NDS 15 meter/rola

(trak za nepropustnost žebljev pod kontra letvami)

19,30 €/rola

Tesnilna masa NDM

16,90 €/steklenica

Mere/pakiranje

širina dolžina m2/rola kg/rola rol/pal.

1,5 m 50 m 75 m2 9,5 kg 30 kos

Tehnični podatki ustrezajo EN 13859-1

Dolžina 50 m (± 0,5 m)

Širina 1,5 m (± 0,015 m)

Ravnost prestala
Mere nanašajoč se na površino 135 g/m2

Požarne lastnosti razred E
Odpornost proti
vdoru vode W1

Prepustnost pare sd 0,02 m

Natezna trdnost MD 285N/50 mm (- 30N/50 mm) - 
CD 195N/50 mm (- 20N/50 mm)

Dilatacija MD 45 % (-15 + 20 %)  -   
CD 70 % (-20 + 30 %)

Odpornost proti
nadaljnjem trganju

MD 120N/200 mm (-12N/200 mm) - 
CD 140N/200 mm (-14N/200 mm)

Natančnost 2 %

Lastnosti hladnega krivljenja pri - 20° C prestala

Področja uporabe
• zračne strešne konstrukcije
•  difuzijsko odprte strešne 

konstrukcije
•  konstrukcije z zahtevo  

po vetrni nepropustnosti

119,70 €/rola 
(1,60 €/m2)

176,40 €/Rola 
(2,35 €/m2)

Mere/pakiranje

širina dolžina m2/rola kg/rola rol/pal.

1,5 m 50 m 75 m2 16,1 kg 20 kos

Tehnični podatki ustrezajo EN 13859-1

Dolžina 50 m (± 0,5 m)

Širina 1,5 m (± 0,015 m)

Ravnost prestala
Mere nanašajoč se na površino 210 g/m2

Požarne lastnosti razred E
Odpornost proti
vdoru vode W1

Prepustnost pare sd 0,03 m

Natezna trdnost MD 380N/50 mm (-38N/50 mm) - 
CD 420N/50 mm (-42N/50 mm)

Dilatacija MD 50 % (-20 + 20 %)  -   
CD 65 % (-30 + 20 %)

Odpornost proti
nadaljnjem trganju

MD 500N/200 mm (-42N/200 mm) - 
CD 440N/200 mm (-52N/200 mm)

Natančnost 2 %

Lastnosti hladnega krivljenja pri - 20° C prestala

Področja uporabe
•  difuzijsko odprte in zračne 

strešne konstrukcije z zelo 
položnimi strešnimi nagibi

•  za visoke oz. nadpovprečne 
zahteve, ki lahko izhajajo  
iz geografskega položaja,  
oblike zgradbe itd.

Opozorilo: Tukaj gre za glede na izdelke specifične 
navedbe proizvajalca. V tabelah navedeni minimalni 
nakloni streh lahko odstopajo od vsakokratnih norm. 
Končno stranko je potrebno na to opozoriti. 
CREATON-ove folije je seveda možno ustrezno pred-
pisom združenja ZVDH uporabiti za vsa področja na-
penjalne folije („UNO“), zlepljene sekundarne kritine 
(„DUO“) in pred dežjem varnega podstrešja („TRIO“).

CREATON „UNO“ – 
Klasična spodnja napenjalna  
sekundarna folija.

CREATON „DUO“ -  
Ekonomična napenjalna  
sekundarna folija s samolepilnim 
trakom za višje zahteve.

CREATON „TRIO“ – 
Sekundarna kritina –  
folija za visoke zahteve.

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 77.

Sekundarne kritine in glineni strešniki CREATON – ekonomično 
součinkovanje s stroškovnimi prednostmi in sistemsko varnostjo.

Točne podatke o polaganju in lastnostih izdelkov poglejte prosim v podatkovnih listih sekundarnih folij.


