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Nopová fólie pro omítání
nopovka
INTER

nopovka
INTER

nopovka INTER je transparentní nopová fólie s nakašírovanou plastovou 

mřížkou usnadňující následné omítání. Používá se především při sanaci 

interiéru v kombinaci s odvětrávacími lištami. 

nopovka INTER je nopová fólie z vysoko-

hustotního polyetylenu (HDPE) s nakašírova-

nou plastovou mřížkou pro omítání.

nopovka INTER se používá při sanaci vlhkého 

zdiva v interiéru.

nopovka INTER zajišťuje trvalé odvětrání 

vnitřního zdiva.

nopovku INTER je vhodné instalovat až poté,

kdy je hotová podlaha (odvětrávací lišta do-

sedá přímo na podlahu), pak je zajištěna plná 

funkčnost nopovky INTER.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál HDPE

Barva transparentní

Tloušťka materiálu 0,6 mm

Rozměr role 2 × 10 m

Výška nopu 8 mm

Počet nopů na 1 m2 cca 1100

Prostor mezi nopy cca 5,3 l/m2

Teplotní stálost -40 až +80 °C

MONTÁŽNÍ NÁVOD
Před instalací 1) nopovky INTER odstraňte 

vlhkou omítku a vyrovnejte větší nerovnos-

ti (díry) a ostré výstupky.

Odvětrávací lišty umístěte těsně nad pod-2) 

lahu a pod strop.

nopovku INTER3)  rozvíjejte od stropu 

k podlaze.

Je nutné zajistit důkladné natažení 4) nopov-
ky INTER, aby se v ploše nevlnila.

U stropu a podlahy zasuňte 5) nopovku 
INTER do odvětrávacích lišt.

nopovku INTER6)  doporučujeme kotvit talí-

řovými hmoždinkami. Doporučená hustota 

kotvení je min. 8 ks/m2.

V místě kotvení skrz nop je třeba odstranit 7) 

mřížku, aby nedocházelo ke pnutí fólie.

Přesahy v podélném směru jsou vždy 8) 

na šířku spojovacího okraje (bez mříž-

ky). U příčného spoje je nutné mřížku 

odstranit.

nopovku INTER9)  spojujte vždy v ploše, 

NIKDY v rozích místnosti.

Spoje přelepte páskou ze skelné tkani-10) 

ny, nebo je podlepte butylkaučukovou 

páskou.

Po nainstalování 11) nopovky INTER je 

možné natáhnout elastickou (pružnou) 

omítku.


