
Fachowe rozwiązanie, którego szukasz

Ultralekkie, bo ważące zaledwie 1,4kg/m2  produkty służące do izolacji wodnej
na dachach płaskich skośnych, eksponowanych i balastowanych. Mowa
oczywiście o membranach dachowych z PVC. To standard hydroizolacji
stosowany na wielkopowierzchniowych dachach magazynów, hal i sklepów.
Czy wiesz co sprawia, że ten materiał jest tak chętnie wybierany przez
profesjonalistów?

Prosty montaż
Membrany dachowe na plac budowy dostarczane są w zwiniętych rolkach. Praktycznie gotowe do
rozłożenia i montażu na każdym rodzaju podłoża, zarówno w nowym budownictwie, jak i w
projektach renowacji. Standardowo materiał układa się na zakładkę, przytwierdzając płachtę
mechanicznie wzdłuż krawędzi za pomocą łączników mechanicznych  zgrzewając dwa nachodzące na
siebie krańce membran przy użyciu gorącego powietrza. Taka metoda zapewnia szczelność i jest
efektywna nawet przy temperaturze sięgającej -30oC. Protan, norweski producent membran
dachowych, zaprojektował innowacyjny system Vacuum, który nie wymaga zastosowania łączników
na powierzchni dachu. Membranę przytwierdza się jedynie po obwodzie dachu. System wykorzystuje
siłę wiatru, by utworzyć efekt próżni. Im silniej wieje wiatr, tym mocniej przyssana zostaje
membrana. To rozwiązanie bardzo ekonomiczne, głównie dzięki temu, że nie są w nim wymagane
łączniki. Dodatkowo nie wymaga przebijania spodniej warstwy paroszczelnej.

Membrany dachowe z PVC znajdą również swoje zastosowanie przy konstrukcjach o podłożu
utrudniającym lub uniemożliwiającym mocowane mechaniczne. Dachy w pełni klejone stanowią
doskonałe rozwiązanie w przypadku budynków o wysokiej wilgotności, takich jak baseny.Warto
pamiętać, że Protan dołączył do grona firm , których gama produktów dostępna jest w systemie BIM,
czyli w oprogramowaniu do projektowania i tworzenia wirtualnego modelu budynku. W ten sposób
można zaplanować również ułożenie pokrycia dachowego i wykryć ewentualne kolizje jeszcze na
etapie projektowania.

Do wyboru, do koloru
Membrany dachowe to przeogromny wachlarz możliwości i rozwiązań. W ofercie producenta można
znaleźć wielokolorowe materiały o różnych zastosowaniach, które spełniają wiele funkcji - nie tylko
odpowiadających hydroizolacji. Dostępne są materiały obniżające potrzebę chłodzenia budynku lub
stanowiące doskonałe podłoże na dachach balastowanych. Wśród takich produktów od lat
uniwersalny i najchętniej wybierany jest Protan SE. Membrana o grubości zaczynającej się już od 1,2
mm, podobnie jak reszta membran, została wyposażona w warstwę antypoślizgową. Membrana ta
wykorzystywana jest na dachach eksponowanych, a dzięki specjalnemu zbrojeniu z dzianego
poliestru cechuje się wysoką odpornością na rozdzieranie, co ma szczególne znaczenie przy
systemach mocowania mechanicznego. Odpowiednio dobrany produkt, przystosowany do panujących



warunków, to klucz do zapewnienia najwyższych parametrów. W przypadku zielonych dachów
intensywnych zdecydowanie polecane są membrany przygotowane, aby wytrzymać znaczne
obciążenia. W przypadku dachów eksponowanych natomiast ważną rolę odgrywa parametr
odporności na promieniowanie UV.

Trwałość i bezpieczeństwo
Największą przewagą membran dachowych jest ich jakość  i bezpieczeństwo. Odporność na zmienne,
niesprzyjające warunki pogodowe i ponad 40-letnia trwałość membran Protan została potwierdzona
niedawno certyfikatem. Dzięki swoim skandynawskim korzeniom, membrany Protan sprawdzają się
w każdych, nawet najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych. Co więcej, producent może
pochwalić się tzw. deklaracją środowiskową, czyli dokumentem podsumowującym profil produktu w
obiektywny i znormalizowany sposób.  – Aktualnie naszym celem jest utrzymać tempo rozwoju firmy i
poszerzać grono zadowolonych klientów. Dlatego tym bardziej cieszy nas fakt, że oferowane przez
nas membrany mają zaszczytne miejsce w czołówce produktów z tego segmentu – komentuje Michał
Miąsek, Dyrektor Zarządzający Protan Polska.
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