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Membrana PVC NOVAG izolacyjna
Fatrafol 810
Membrana PVC NOVAG Fatrafol 810 służy do wykonywania
izolacji przeciw wodnej.

ZASTOSOWANIE

PODŁOŻE

WYKONANIE

OPIS PRODUKTU

PAKOWANIE

Membrana PVC Novag Fatrafol 810 jest przeznaczony do wykonywania jednowarstwowych pokryć
dachowych na dachach płaskich lub lekko nachylonym, na obiektach przemysłowych i
mieszkalnych. Jako warstwa izolacji tarasów w układzie drenażowym oraz do izolowania
przyziemnych i podziemnych części budynków. Membrana PVC Novag Fatrafol 810 może być
stosowana zarówno w nowych budynkach, jak i przy naprawach modernizowanych obiektów.

Podłożem może być beton, płyta OSB, deski (zabezpieczone przed tzw. „klawiszowaniem”) lub
materiały termoizolacyjne (styropian, wełna mineralna, PU) o odpowiedniej nośności. Przed
układaniem membrany należy usunąć ewentualne ostre elementy podłoża (gwoździe, śruby,
elementy blach, itp.). Pod membranę (na beton lub drewno) zaleca się położenie geowłókniny
jako warstwy ochronnej i poślizgowej.

Sposoby łączenia membrany PVC z profilami okapowymi:
● za pomocą kleju do PVC NOVAG z profilami K60 i K70
● poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem z profilami K62 i K72. Dotyczy to także łączenia z
blachą powlekaną PVC NOVAG.
Sposoby łączenia membrany PVC ze ścianami:
● za pomocą kleju do PVC NOVAG
● poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem z profilami z blachy powlekanej PVC NOVAG
zamocowanymi mechanicznie do ściany.
Uwaga: Należy bezwzględnie stosować się do informacji zawartych w materiałach technicznych
dostępnych na stronie internetowej firmy NOVAG lub http://e.fatrafol.cz/pl; e-mail:
fatrafol@budmech.com.pl; tel: +48 22 737 40 40.
Membrana PVC Novag Fatrafol 810 ma jednolitą szarą barwę i gładką powierzchnię. Membrana
wykonana jest z PCV wzmocnionego siatką z poliestru. Jest odporna na promieniowanie UV i może
być poddawana bezpośredniemu oddziaływaniu warunków atmosferycznych.

Rolki o długości 20 mb i szerokości 2,05 mb
• Ilość: 21 szt. na palecie
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PRZECHOWY
WANIE

PRODUKTY
POWIĄZANE

Membrana pakowana w rolkach, rolki są układane na drewnianych paletach i zabezpieczone folią
PE. Membranę należy transportować w krytych środkach transportowych i przechowywać w
oryginalnych opakowaniach. Zalecana temperatura przechowywania od -5 °C do +30 °C. Na
terenie budowy należy chronić produkt przed zanieczyszczeniami i do czasu użycia przed
wpływami atmosferycznymi.

● klej do PVC NOVAG
● membrana PVC NOVAG niezbrojona
● blacha powlekana PVC NOVAG
● profile okapowe K60, K62, K70, K72
● podkładki tarasowe P15
● kruszywo łamane B1 do układania płyt
● mata drenażowa T60
● haki rynnowe MG75
Uwaga: wszelkie materiały towarzyszące zastosowaniu produktu, a nie będące w aktualnej ofercie
firmy NOVAG będą dostarczane na indywidualne zamówienie.
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