
Armourbase® Pro

Folii hidroizolante

ACCESORII  •  Folii hidroizolante

Avantajele Dumneavoastră:

•  Asigură protecţie suplimentară indiferent de condiţii
•  Protejează astereala împotriva infiltraţiilor ascensionale de 

apă sau zăpadă împinsă de vânt sau de troienele de gheaţă şi 
zăpadă

•  Asigură o barieră suplimentară împotriva infiltrării prafului
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ACCESORII  •  Folii hidroizolante

Informaţiile de mai sus pot fi modificate fără o informare prealabilă.
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Suprafaţă utilă:

≥ 21° - 85° 90 % 90 % 90 % 90 %

≥ 15° - 20° 50 % 50 % 90 % 90 %

≤ 15° 50 % 50 % 90 % 90 %

Greutate/rolă 19 kg 9 kg 11,5 kg 9 kg

Grosime 0,6 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm

Dimensiuni (lungime x lăţime) 50 m x 1 m 30 m x 1 m 30 m x 1 m 20 m x 1 m

Suprafaţă 50 m2 30 m2 30 m2 20 m2

 Rezistenţă la tracţiune longitudinală*  
(EN 12311-1)

380 N/50 mm 400 N/50 mm 400 N/50 mm 330 N/50 mm

 Rezistenţă la tracţiune transversală*  
(EN 12311-1)

310 N/50 mm 345 N/50 mm 300 N/50 mm 300 N/50 mm

Alungire longitudinală* (EN 12311-1) 30 % 40 % 40 % 30 %

Alungire transversală* (EN 12311-1) 40 % 50 % 50 % 40 %

 Flexibilitate la rece pe faţa inferioară   
(EN 1109)

-40 °C -40 °C -40 °C -40 °C

(* Valori medii înregistrate)

•  IKO Armourbase ECO (**)
 membrană strat de bază de calitate, disponibilă în role cu lungime de 50m.

•  IKO Armourbase PRO® (**) 
 este o membrană uşoară, din poliester impregnat cu bitum, acoperită pe 

ambele feţe cu film de polipropilenă. Uşoară asigură o instalare rapidă şi curată. 
Este o membrană multifuncţională ce poate fi utilizată ca şi substrat pentru 
şindrilele bituminoase cât şi pentru alte învelitori precum ţiglele ceramice şi din 
beton, ţiglele metalice, plăcile ondulate, etc.

•  IKO Armourbase® PRO PLUS  (**)
 este o membrană strat de bază modernă, flexibilă, cu benzi de bitum 

autoadeziv pentru o aderenţă superioară în zona de suprapunere, ce asigură 
protecţie sporită împotriva infiltraţiilor de apă în zona fixărilor mecanice, 
recomandată pe acoperişuri cu pante mai mari de 9,5° ca şi substrat pentru 
învelitorile de acoperiş discontinue.

•  IKO Armourbase STICK (**) 
- proprietăţile excelente autoadezive combinate cu o masa specifică optimă 

(de 450 gr/m2) asigură premisele unei aplicări facile în comparaţie cu produse 
similare dar cu grosime sau masă mai mare

- dimensiunea rolei facilitează transportul, manipularea şi punerea în operă 
- impermeabilitatea exprimată prin valoarea medie W1 (asimilată unei coloane 

de apă de 4m) se datorează aditivilor folosiţi la prepararea bitumului, aditivi ce 
îmbunătăţesc proprietăţile hidroizolante

-  rezistenţa deosebită la temperaturi scăzute (de până la -45°C!!!) asigură o 
comportare deosebită şi în condiţii extreme de temperatură şi umiditate

- aderenţa excelentă la stratul suport asigură protecţia necesară împotriva 
agenţilor atmosferici

- linii de ghidaj trasate pe suprafaţa foliei pentru o aplicare rapidă, uşoară şi conformă.

(** Folie hidroizolantă impermeabilă la apă şi impermeabilă sau greu permeabilă la vapori 
funcţie de produs)


