
KLOJIMO TAISYKLĖS

 � Ritinį išvynioti ir pamatuoti 
kitų ritinių ir profiliuoto pa-
kloto atžvilgiu.

 � Apsauginės plėvelės kraš-
tą atskirti nuo ritinio. 

 � Ritinio kraštą priklijuoti 
prie profiliuoto pakloto.

 � Ritinį ridenti profiliuoto 
pakloto paviršiumi, nuplė-
šiant apsauginę plėvelę.

Patogu, lengva ir saugu kloti garo izoliacinę membraną, 
kurios viena pusė yra padengta specialiu lipniu bitumo 
ir polimerų sluoksniu. Tai leidžia tvirtinti membraną prie 
pagrindo be papildomоs įrаngos.

ŽINIOS. PATIRTIS. MEISTRIŠKUMAS.

TECHNOELAST VB 500 SELF

TECHNOELAST VB 500 SELF

garo izoliacinė membrana su folija
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Garus izoliuojanti medžiaga – membrana, padengta aliu-
minizuota folija. Ji klojama kaip garą izoliuojantis sluoks-
nis stogo konstrukcijose ant metalinio profiliuoto pakloto. 
Membrana naudojama visuomeninių ir gamybinių pastatų 
stogų konstrukcijoms, patalpose, kuriose yra normali arba 
didesnė temperatūra ir drėgmė (sporto salės, baseinai).

TECHNOELAST VB 500 SELF membranos pranašumai:
1.   Didelis darbo našumas

 � Nereikia papildomo lygaus nepertraukiamo pagrindo 
garą izoliuojančiam sluoksniui pakloti. 

 � Nereikia klijuoti membranos siūlių dvipuse lipniąja juosta. 
 � Mažiau darbo etapų.

2.   Lengviau paruošti idealų garą izoliuojantį sluoksnį
 � Dėl lipnaus paviršiaus membranos siūlės sukimba 
idealiai. 

 � Apsaugo profi liuotą paklotą nuo vandens.

3.   Mažesnės išlaidos
 � Nereikalingas papildomas vatos sluoksnis.
 � Nėra šilumos izoliacijos atraižų.
 � Nereikia papildomai klijuoti siūlių.
 � Mažinamos išlaidos darbo jėgai.

4.   Vandens garų pralaidumo savybės Sd=1000  
 � Galima panaudoti stogo konstrukcijoms su bitumine dan-
ga arba PVC membrana.

 � Galima panaudoti virš didesnės drėgmės patalpų.
 � Iki minimumo sumažėja kondensato susidarymo rizika.

5.   Mechaniškai atspari
 � Galima vaikščioti klojant šilumos izoliaciją.

APRAŠYMAS  PRANAŠUMAI PRITAIKYMAS

TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

TECHNINIAI DUOMENYS
PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS VERTĖ

Svoris, kg/m2 0.5

Storis, mm 0.5

Pagrindas stiklūnas

Maksimali nutraukimo jėga, N/50 mm 600/600±20%

Vandens garų pralaidumo savybės, Sd, m 1000

Atsparumas karščiui, °С ≥ +90

Lankstumas žemoje temperatūroje, °С ≤ -25

Ilgis x Plotis, m 50×1.08

Didelė medžiagos atsparumo tempimui jėga leidžia išlai-
kyti žmogaus, stovinčio ant membranos tarp profi liuoto 
lakšto bangų, svorį. Membrana neplyšta ir neišsitempia, 
priešingai nei nearmuota izoliacinė plėvelė.

Greitai 
montuojama

Mechaniškai 
atspari 

Išlaiko 
žmogaus svorį

Savaime 
prisiklijuojanti

Sutapdintojo stogo 
konstrukcijos spren-
dimas naudojant PVC 
membraną.

Sutapdintojo stogo 
konstrukcijos sprendi-
mas naudojant bitumi-
nes ritinines hidroizo-
liacines dangas. 

 � Ritiniai turi būti vežami ant padėklų sustatyti vertikaliai.
 � Kraunant negalima pažeisti ritinius apsaugančios 
plėvelės. 

 � Transportavimo metu padėklai turi būti pritvirtinti 
juostomis.

 � Kraunant ir iškraunant ritinių negalima mėtyti.
 � Ritiniai ant padėklų turi būti laikomi ne daugiau kaip 
viena eile į aukštį. Ritinius būtina apsaugoti nuo drė-
gmės ir tiesioginių saulės spindulių.

 � Ritiniai turi būti sandėliuojami ne arčiau kaip vieno me-
tro atstumu nuo šildymo prietaisų.


