
WODOSZCZELNE, ODDYCHAJ¥CE MEMBRANY 
PODDACHÓWKOWE DO DACHÓW WENTYLOWANYCH

PROBLEM JAK UZYSKAÆ OCHRONÊ PRZED  WOD¥, ŒNIEGIEM, KURZEM ORAZ 
WIATREM W PRZYPADKU DACHÓW WENTYLOWANYCH, 

KRYTYCH DACHÓWK¥

W krytycznych sytuacjach, pokrycie dachówkowe na dachu drewnianym nie jest 
w stanie samodzielnie zagwarantowaæ ochrony przed wod¹, œniegiem oraz 

kurzem, czasem wiatr mo¿e nawet poderwaæ dachówki

DACH

POD£O¯E

p³aski skoœny

beton drewno

ROZWI¥ZANIE

Membrany:
- DIFOBAR PLUS SELFLAPS 800 POLIESTER
- DIFOBAR PLUS  700 POLIESTER
- DIFOBAR PLUS  500 POLIESTER
- DIFOBAR PLUS  400 POLIESTER
to oddychaj¹ce, polimerobitumiczne arkusze 

poddachówkowe. Cech¹ wyró¿niajac¹ jest bia³a 

w³óknina poliestrowa wt³aczana w doln¹ 

powierzchniê membrany. Poliestrowa w³óknina, 

dziêki absorpcji wilgoci, stanowi bufor, który 

poch³ania nadmiern¹ wilgoæ skondensowan¹ 

pod  membran¹. Jednoczeœnie, umo¿liwia ona 

"oddychanie" systemu,  usprawniaj¹c proces  

odprowadzenia tej wilgoci. Dziêki temu, para 

wodna nie skrapla siê pod membran¹, a 

drewniane pod³o¿e pozostaje suche. Górna 

powierzc hn ia  membran pokry ta je s t  

polipropylenow¹ tkanin¹ w kolorze zielonym.
Wszystkie membrany posiadaj¹ wysokie 

parametry odpornoœci na rozci¹ganie i 

rozrywanie, mog¹ wiêc byæ uk³adane na pe³nym 

deskowaniu, jak równie¿ bez niego (przy 

rozstawie ³at do 90 cm)

DIFOBAR PLUS SELFLAPS 800 POLIESTER  ma 

w tej grupie najwy¿sz¹ gramaturê, dziêki czemu 

jej zdolnoœci absorpcji wody s¹ najwy¿sze. 

Dodatkowo, na dolnej powierzchni, membrana 

wyposa¿ona jest w boczny zak³ad, wykonany w 

technologii samoprzylepnej. Pod oderwaniu foli 

silikonowej, chroni¹cej klej umieszczony na  

zak³adzie, arkusze membrany uszczelnia i ³¹czy 

siê poprzez przyciœniêcie.
DIFOBAR PLUS SELFLAPS 800 POLIESTER z 

samoprzylepnym zak³adem cechuje lepsza 

odpornoœæ na wiatr, dziêki czemu, jego aplikacja 

mo¿e nastêpowaæ nawet w trudnych warunkach 

atmosferycznych. Samoprzylepny zak³ad chroni 

przed wod¹ oraz wiatrem, nie ograniczaj¹c 

jednoczeœnie jednego z dwóch najwa¿niejszych 

parametrów membrany, a wiêc dyfuzyjnoœci. 

Membrany z grupy DIFOBAR PLUS  stosowane 

s¹ na drewnianych dachach wentylowanych, 

krytych dachówk¹. Mo¿na je aplikowaæ zarówno 

w przypadku pe³nego deskowania, jak równie¿ 

bezpoœrednio na ³atach. 

ZASTOSOWANIE

SPOSÓB APLIKACJI

Membrany uk³adamy "na sucho" na drewnianym 

pod³o¿u, równolegle do okapu, z zachowaniem 

ci¹g³oœci izolacji. Szerokoœæ zak³adu bocznego 

oraz czo³owego wynosi 10 cm. Mocujemy 

mechanicznie gwoŸdziami lub spinkami na 

zak³adzie bocznym oraz czo³owym, aby 

zapobiec zsuwaniu sie arkuszy. Zak³ad boczny 

mo¿na, a zak³ad czo³owy nale¿y dodatkowo 

zabezpieczyæ taœm¹ klej¹c¹ (np. Ducktape). 

W s z e l k i e  o b r ó b k i  d e t a l i  r ó w n i e ¿  

zabezpieczamy taœm¹ klej¹c¹. 
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PARAMETRY TECHNICZNE

zbrojenie poliester poliester poliester poliester

norma

ciê¿ar 

wymiary rolki

maksymalna si³a 
rozci¹gaj¹ca

wyd³u¿enie przy 
zerwaniu

rozrywanie 
na gwoŸdziu

elastycznoœæ w niskich 
temperaturach

przepuszcz. pary wodnej
po zestarzeniu

wodoszczelnoœæ
- po zestarzeniu

klasa odpornoœci na 
ogieñ

przepuszczalnoœæ pary 
wodnej

gêstoœæ strumienia pary 
wodnej

charakterystyka termiczna

przewodnoœæ cieplna

pojemnoœæ cieplna

STRUKTURA MEMBRANY

asfalt modyfikowany asfalt modyfikowany asfalt modyfikowany asfalt modyfikowany
folia silikonowa

tkanina polipropylenowa tkanina polipropylenowa tkanina polipropylenowa tkanina polipropylenowa w³óknina poliestrowa w³óknina poliestrowaw³óknina poliestrowaw³óknina poliestrowa

WARSTWA WYKOÑCZENIOWA

tkanina polipropylenowa w³óknina poliestrowa
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