VEDAFOL® – PVC мембрана

Хидроизолационни системи

При обекти с големи плоски покриви правилният избор на
изолация е от решаващо значение. Тук проектантите се
сблъскват с въпроса за баланса между абсолютната сигурност, лесния монтаж и рентабилността. С многослойната
PVC мембрана VEDAFOL на VEDAG разполагате с убедителното решение.

Избирайки VEDAG, избирате освен гаранция за качество,
също и компетентни съвети и изключителен сервиз, на който
може да разчитате напълно още от самото начало на проекта. От техническото решение през изчисляване на ветровото
натоварване, изработването на спецификация за търг до
евентуалния контрол на строителната площадка.

Както при ново строителство така и при саниране на обекти
и особено при големи покривни площи, VEDAFOL е незаменим. Високите технически характеристики и механичният
монтаж гарантират бързото и безпроблемно полагане.

Предимствата в качеството си VEDAFOL печели с подходящата си рецептура, която се е доказала на пазара над 40
години. Сензация при VEDAFOL F е специалната армираща
основа от полиестерна тъкан с диагонално усилване, която
допринася за значително по-висока якост на разкъсване в
сравнение с други подобни продукти.

Отличното поведение на VEDAFOL при разпространение на
пожар, естествените цветове, UV-устойчивостта и изключителната издържливост улесняват вашето решението.

VEDAFOL – качество от пръв поглед и в детайл.
По-високите стойности на максимална сила на опън и на разкъсване осигуряват очевидни предимства.
VEDAFOL F се прилага като еднослойна, механично закрепена покривна изолация в категория на употреба с повишени
изисквания K2 по DIN 18531. По-високите стойности на максималната сила на опън на разкъсване осигуряват очевидни
предимства в сравнение с конкурентни продукти по отношение на разходите за монтаж.

•

Най-високо качество по нормите DIN EN 13956 и DIN V
20000-201 с технически стойности много над минималните им изисквания.

•

Стабилни размери, изключително издържлив на разкъсване, UV-стабилен и особено устойчив на стареене.

Още едно убедително предимство на изолационната мембрана VEDAFOL F е иновативната армировка. Специалното
покритие на диагонално усилената армиращата основа от
полиестерна тъкан предотвратява просмукването на вода
във вътрешността на мембраната. С това отпада иначе необходимото трудоемко запечатване на снадките с течно PVC.
Така спестявате не само време, но и средства!

•

Безпроблемен монтаж също и при ниски температури
благодарение на високата студоустойчивост (напукване
при температура под -35ºС).

•

Рационално и гъвкаво полагане благодарение на разнообразните дължини и ширини на ролките.

•

Изпитан в система върху EPS (със 120 g/m2 стъклен воал
като разделящ слой) и върху минерална вата VEDAFOL
отговаря на повишените противопожарни изисквания
според класификация Broof (t1) “твърдо покритие”.

Още предимства на продукта:
• Изолационните мембрани VEDAFOL се произвеждат по
метода на екструзията и са освободени от напрежения.

делфинариум

жилищен комплекс
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VEDAFOL продукти
Продукт

VEDAFOL® F 15 / F 18

VEDAFOL® D

VEDAFOL® L

Описание

Многослойна полимерна покривна изолационна мембрана за еднопластови
изолации на базата на PVC-P с вградена армировка

Хомогенна полимерна покривна изолационна мембрана на базата на PVC-P
като системно допълнение за еднопластови покривни изолации VEDAFOL

Многослойна полимерна покривна
изолационна мембрана за еднопластови изолации на базата на PVC-P
с вградена армировка

Армировка

Диагонално усилена полиестерна тъкан
> 80 г/м2 с непросмукващо покритие
-

Стъклен воал ≥80 г/м2

Област на приложение Препоръчителна употреба за еднопластова механично монтирана покривна
изолация в категория на употреба 1 или
2 според DIN 18531

За изпълнение на детайли от
еднопластови покривни изолации
VEDAFOL в категория на употреба 1
според DIN 18531

Препоръчителна употреба като свободно положена покривна изолация
под тежка защита в категория на
употреба 2 според DIN 18531

Цветове

Стандартен цвят: сребристо сиво
Цветове по заявка: сив шифер, кафяво-червено, синьо-зелено, тюркоазено,
чисто бяло, сигнално синьо

Стандартен цвят: сребристо сиво
Цветове по заявка: сив шифер, кафяво-червено, синьо-зелено, тюркоазено,
чисто бяло, сигнално синьо

Стандартен цвят: сребристо сиво

Дебелини

1,5 мм / 1,8 мм

1,5 мм

1,5 мм / 1,8 мм

Широчина на ролката

1,50 м (други размери по заявка)

1,50 м (други размери по заявка)

2,12 м (други размери по заявка)

Дължина на ролката

15 м (други размери по заявка)

15 м (други размери по заявка)

15 м (други размери по заявка)

За обичайните изисквания на практиката VEDAFOL е в цвят
сребристо сиво. За количество над 3.800 м2 продуктът се

Системни решения
VEDAFOL® F / VEDAPOR®

предлага по заявка и в още шест атрактивни, UV-устойчиви
цвята – за още творческа свобода в осъществяването на
модерни архитектурни концепции.
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Vedafol® F
стъклен воал
VedaPoR® EPS
PE-фолио
LT ламарина с
полимерно покритие

механично фиксиране
свободно полагане
механично фиксиране
механично фиксиране
–

хидроизолация
разделител
топлоизолация
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чакъл
Vedafol® L
стъклен воал
VedaPoR® EPS
PE-фолио
бетон

насипване
свободно полагане
свободно полагане
свободно полагане
свободно полагане
свободно полагане

тежка защита
хидроизолация
разделител
топлоизолация
пароизолация
носеща конструкция
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Vedafol® F
минерална вата
PE-фолио
LT ламарина с
полимерно покритие

механично фиксиране хидроизолация
механично фиксиране топлоизолация
механично фиксиране пароизолация
носеща
–
конструкция
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Сигурност в система
Изпълнението на детайли става лесно и
сигурно с изолационната мембрана VEDAFOL
D. Освен това на разположение
е и богат набор от системни
аксесоари като вътрешни и
външни ъгли, елементи за
излизащи на покрива тръби
и свързващи ламарини.
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