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3000



BEZPIECZNA PRACA
Duża odporność TURBO+ na rozrywanie zabezpiecza de-
karza przed spadkiem z dachu na niższą kondygnację.

SZYBKI MONTA!
Odporność na uszkodzenia mechaniczne TURBO+ po-
zwala na szybki montaż bez konieczności delikatnego 
i  ostrożnego obchodzenia się z membraną w trakcie 
montażu.

BRAK POPRAWEK
Wyjątkowa moc TURBO+ zapobiega powstawaniu niepo-
żądanych dziur i naderwań.

ODPORNO"# NA S$O%CE
Specjalne dodatki stabilizujące wzmacniają odporność 
TURBO+ na promieniowanie UV do 3 miesięcy.

BRAK REKLAMACJI
Dzięki zaletom TURBO+ masz pewność, że zlecenie bę-
dzie wykonane profesjonalnie, tym samym zwiększasz 
szansę na następne zlecenie.

Prosty dach (powierzchnia 100%)

115%

!rednio skomplikowany dach (powierzchnia 100%)

120-150%

STOPIE" SKOMPLIKOWANIA KSZTA#TU DACHU

ZU$YCIE MEMBRANY DACHOWEJ W ODNIESIENIU 
DO POWIERZCHNI DACHU

W mieszkaniach na poddaszu dopływ pary od 
wewnątrz trwa stale, ponieważ temperatura i wil-
gotność powietrza w pomieszczeniach jest teore-
tycznie taka sama. Dla strony zewnętrznej okresy, 
w których możliwy jest wypływ pary wodnej, są 
znacznie krótsze. Para wodna napływa od we-
wnątrz przez cały rok, a na zewnątrz może wyjść 
tylko w ciągu kilku miesięcy, kiedy zaistnieją ku 
temu odpowiednie warunki. 

Dlatego tak duże znaczenie ma wysoka paroprze-
puszczalność membran dachowych; im paroprze-
puszczalność jest większa, tym większe są szanse 
na to, że w dachu nie będą powstawały skropliny.

CZY WIESZ, $E...
?

ZALETY DLA DEKARZA

g/m2/24h3000



BEZPIECZNY DACH W KA!DYM WYPADKU
Wyjątkowa wytrzymałość folii TURBO+ daje gwaran-
cję szczelności dachu w czasie całego czasu eksploatacji 
dachu. 

CIEPLEJSZY DACH
Membrana TURBO+ nie wymaga stosowania szczeliny 
wentylacyjnej między membraną a izolacją termiczną co 
pozwala na ocieplenie całej przestrzeni między krokwiami.

OSZCZ&DNO"# W OGRZEWANIU
Wysoka paroprzepuszczalność (3000g/m2/24h) TURBO+ 
zapobiega gromadzeniu się wilgoci w warstwie termoizo-
lacyjnej eliminując powszechne zjawisko przemarzania.

ZDROWIE
Brak możliwości zawilgocenia warstwy termoizolacyjnej 
eliminuje możliwość powstawania grzybów i pleśni od-
powiadających za choroby górnych dróg oddechowych, 
infekcje, alergie, przemęczenie.

ODPORNO"# NA S$O%CE
Specjalne dodatki stabilizujące wzmacniają odporność 
TURBO+ na promieniowanie UV do 3 miesięcy. W wypad-
ku przedłużenia się prac dekarskich nie ma konieczności 
wymiany membrany na nową lub ryzyko pozostawienia 
membrany uszkodzonej przez promieniowanie słoneczne.

UNIWERSALNO"#
TURBO+ jest przeznaczona do stosowania na dachach 
stromych wentylowanych i na dachach z pełnym desko-
waniem.

W PRZYPADKU SKOMPLIKOWANYCH DACHÓW  
NA ZU$YCIE MEMBRANY MO$E WP#YN%&  

WYBÓR KIERUNKU JEJ UK#ADANIA

Skomplikowany dach (powierzchnia 100%)

155-200%

Bardzo skomplikowany dach (powierzchnia 100%)

200-230%

Jedna z podstawowych funkcji membran da-
chowych  to ochrona termoizolacji przed zawil-
goceniem. Przez zawilgocony dach ucieka dużo 
ciepła; membrana o dużej paroprzepuszczalności 
powoduje mniejsze ubytki ciepła i w konsekwencji 
ogranicza zużycie energii potrzebnej do ogrzewa-
nia domu. Aby membrana dzia!a!a skutecznie, 
bilans przep!ywu pary wodnej przez przegro-
d" (dach) musi by# zrównowa$ony; ilo%# pary 
wodnej opuszczaj&cej dach musi by# co naj-
mniej taka sama, jak ilo%# wchodz&ca.

?

ZALETY DLA INWESTORA



MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

PIECZĘĆ DYSTRYBUTORASUGEROWANA CENA DETALICZNA

CE
1.1 25185 / 867.02-2006

EN 13 859-1 (wyroby podkładowe na dachy)

Fiberweb Blowitex GmbH
Eduard – Rhein – Straße 8, 53639 Königswinter, DE

Numer katalogowy 201488
Nazwa handlowa TURBO +

Wymiary 1,5 m x 50 m
Masa g/m2 170 (± 10g/m2)

Ilość warstw 3
Możliwość stosowania na pełne deskowanie TAK

Skład: Kompozyt polipropylenu
Maksymalny okres przebywania na słońcu Max. 3 miesiące 

   
Paroprzepuszczalność g/m2/24h 3000 g/m2/24h

Klasa odporności ogniowej E
Odporność na przenikanie wody W1

Maksymalna siła rozciągająca w MD 330 (± 30) N/50 mm
Maksymalna siła rozciągająca w CD 230 (± 40) N/50 mm

Wydłużenie w MD 45 (± 5) %
Wydłużenie w CD 70 (± 5) %

Wytrzymałość na rozdzieranie w MD 190 (± 40) N
Wytrzymałość na rozdzieranie w CD 200 (± 50) N

Przepuszczalność pary wodnej (wartość Sd) 0,02 (- 0,01 / + 0,02) m
Dokładność wymiarowa < 2%

   
Zmiana w % w wyniku sztucznego starzenia się  

   
Maksymalna siła rozciągająca w MD <20%
Maksymalna siła rozciągająca w CD <20%

Wydłużenie w MD <35%
Wydłużenie w CD <35%

Odporność temperaturowa -20ºC - +95ºC 

12,50 pln/m2


