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Opis wyrobu 

 

EKOPLAST 806 jest folią niezbrojoną produkowaną na bazie zmiękczonego polichlorku winylu (PCVP), typu T według ČSN EN 

13967. 

  

Przeznaczenie 

 

EKOPLAST 806 jest przeznaczona przede wszystkim do obiektów hydroizolacyjnych przeznaczonych do manipulacji i 

tymczasowego przechowywania wybranych substancji ropopochodnych. W systemie izolacyjnym zapobiega ona wyciekom  

substancji ropopochodnych do wód powierzchniowych i podziemnych oraz spełnia jednocześnie funkcję izolacji przeciwwodnej i 

skutecznej bariery przeciwradonowej. Nadaje się ona na przykład do uszczelnienia powierzchni manewrowych, studzienek 

awaryjnych i ociekowych przed przeciekami benzyny, oleju mineralnego, oleju napędowego i opałowego, olejów grzewczych i 

transformatorowych. 

W systemach izolacyjnych budynków folia może być stosowana tylko, jako element wbudowany. Nie jest ona przeznaczona do 

wykonywania wierzchnich warstw powłokowych i dlatego nie można jej wykorzystywać do wykładania zbiorników przeznaczonych 

do długotrwałego przechowywania substancji ropopochodnych. 

  

Aplikacja 

 

EKOPLAST 806 aplikuje się zgodnie z zasadami określonymi i opisanymi w Przepisie Konstrukcyjnym i Technologicznym 

producenta obowiązującym w czasie wykonywania izolacji.  

Folię można łączyć ze sobą przez zgrzewanie za pomocą gorącego powietrza. Układanie i łączenie można wykonywać w 

temperaturze ponad +5 °C. 

 

Dane wyrobu 

 

EKOPLAST 806 spełnia wymagania ČSN EN 13967. 
 

Wymiary: Grubość [mm] 

(ČSN EN 1849-2) 
Szerokość [mm] 

(ČSN EN 1849-2) 
Długość [m] 

(ČSN EN 1849-2) 
Ilość [m

2
] 

 0,60 ± 0,05 1300 ± 20 50  (-0; + 2,5) 65 

 1,00 ± 0,10 1300 ± 20 30  (-0; +1,5) 39 

 1,50 ± 0,15 1300 ± 20 20  (-0; +1)    26 

 2,00 ± 0,20 1300 ± 20 15  (-0; +0,7) 18 
 

 



 

 

Kolor: EKOPLAST 806 produkuje się w kolorze ciemnoszarym - nr 6002. 

 

Opakowanie, transport, 

przechowywanie: 

EKOPLAST 806 jest pakowany w rolki, które układa się na paletach i owija folią do pakowania. 

Folię zaleca się przewozić krytymi środkami transportu i przechowywać w zamkniętych, 

oryginalnych opakowaniach. Zalecana temperatura magazynowania wynosi -5 °C do +30 °C. Na 

placu budowy folię należy chronić przed zanieczyszczeniem. Do czasu aplikacji folię zaleca się 

chronić przed wpływem warunków atmosferycznych. 

 

 

 

 

 
Parametry techniczne: 

 

Własność Norma 

badawcza 

Wartości dla poszczególnych grubości wyrobu 

  0,60 mm 1,00 mm 1,50 mm 2,00 mm 

Odporność na wodę w 

ciekłym stanie skupienia, 60 

kPa 

ČSN EN 1928 

metoda B 
spełnia wymagania spełnia wymagania spełnia wymagania spełnia wymagania 

Odporność na obciążenie 

statyczne 

ČSN EN 12730 

metoda B 

spełnia wymagania 

przy 20 kg 

spełnia wymagania 

przy 20 kg 

spełnia wymagania 

przy 20 kg 

spełnia wymagania 

przy 20 kg 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 
ČSN EN 12311-2 ≥ 420 N/50 mm ≥ 700 N/50 mm ≥ 1050 N/50 mm ≥ 1400 N/50 mm 

Rozciągliwość  metoda A ≥ 250 % ≥ 250 % ≥ 250 % ≥ 250 % 

Wpływ sztucznego starzenia 

na wodoszczelność, 60 kPa 

ČSN EN 1296 

ČSN EN 1928 
spełnia wymagania spełnia wymagania spełnia wymagania spełnia wymagania 

Wpływ chemikaliów na 

wodoszczelność, 60 kPa 

(Ca(OH)2; 10% NaCl; olej 

napędowy, benzyna Natural 

95; olej silnikowy 15 W-40; 

olej transformatorowy; olej 

mineralny) 

ČSN EN 1847 

ČSN EN 1928 
spełnia wymagania spełnia wymagania spełnia wymagania spełnia wymagania 

Odporność na uderzenie  ČSN EN 12691 

metoda A 

spełnia wymagania 

przy 600 mm 

spełnia wymagania 

przy 700 mm 

spełnia wymagania 

przy 1250 mm 

spełnia wymagania 

przy 1500 mm 

ČSN EN 12691 

metoda B 

spełnia wymagania 

przy 1500 mm 

spełnia wymagania 

przy 1500 mm 

spełnia wymagania 

przy 2000 mm 

spełnia wymagania 

przy 2000 mm 



 

 

Odporność na rozdzieranie ČSN EN 12310-1 ≥ 180 N ≥ 250 N ≥ 350 N ≥ 450 N 

Reakcja na ogień ČSN EN 13501-1 klasa E klasa E klasa E klasa E 

Wytrzymałość połączenia ČSN EN 12317-2 ≥ 340 N/50 mm ≥ 560 N/50 mm ≥ 840 N/50 mm ≥ 1120 N/50 mm 

Przepuszczalność dla pary 

wodnej - współczynnik 

oporu dyfuzyjnego µ 

ČSN EN 1931 18000 ± 3000 18000 ± 3000 18000 ± 3000 18000 ± 3000 

Ciężar powierzchniowy - 

wartość orientacyjna 
ČSN EN 1849-2 0,77 kg.m

-2 
1,29 kg.m

-2 
1,93 kg.m

-2 
2,58 kg.m

-2 

Prostość ČSN EN 1848-2 spełnia wymagania spełnia wymagania spełnia wymagania spełnia wymagania 

Wady widoczne ČSN EN 1850-2 spełnia wymagania spełnia wymagania spełnia wymagania spełnia wymagania 

Współczynnik dyfuzji 

radonu 

dla izolacji D 

K 124/02/95 

ČVUT Praha 

5,2 . 10
-12 

m
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.s
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m
2 
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-1 
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Przepisy bezpieczeństwa 

 

EKOPLAST 806 nie jest klasyfikowany, jako substancja niebezpieczna w znaczeniu ustawy o substancjach chemicznych. 

 

Usuwanie odpadów 

EKOPLAST 806 należy likwidować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnym. Czyste odpady można wykorzystać do 

recyklingu, odpady nieprzydatne do recyklingu należy przekazać na wysypisko. Odpady zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi należy unieszkodliwić przez spalenie w spalarni odpadów niebezpiecznych. 

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy pracy 

Przy układaniu i łączeniu folii należy przestrzegać wszystkich obowiązujących w danym czasie przepisów bezpieczeństwa, przepisów 

higienicznych i przeciwpożarowych. 

 

 

 

 

 

Dokumentacja związana 

 

• Przepis Konstrukcyjny i Technologiczny systemu hydroizolacyjnego FATRAFOL-H 

• Certyfikat systemu zarządzania jakością produkcji nr 1390-CPD-0022/06/Z dla folii  hydroizolacyjnej STAFOL 914, 

EKOPLAST 806, AQUAPLAST 805, FATRAFOL 803 według ČSN EN 13967:2005 

• Certyfikat ČSN EN ISO 9001 i ČSN EN ISO 14001 nr PRA 0003830 

 

Producent 

 

Fatra, a.s., T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, Republika Czeska 

tel.: +420 577 50 1111 (2263)   e-mail: fatrafol@fatra.cz 

faks: +420 577 50 5555 (2253)   http://www.fatra.cz 

 


