
P I E D Ā V Ā

Trīsslāņu difūzijas membrānu
“Ondulat BARJERA”.

Ondulat barjeras uzbūve:

Ondulat barjeras materiāls ir ar mikroporu struktūru, tāpēc ar to pārklātās jumtu un sienu konstrukcijas "elpo". 

Ondulat barjera ir ar teicamu difūzijas spēju, mehāniski izturīgām neausta materiāla kārtām. Slāņi 
savstarpēji savienoti ar termiskās metodes palīdzību, tādējādi panākot labākas mehāniskās 
īpašības un stabilitāti augstās temperatūrās, salīdzinājumā ar tāda paša svara līmētām membrānām. 

Aizsargā pret nokrišņiem,
kondensātu un vēju.

Laba mehāniskā izturība.

Nekaitīgs apkārtējai videi.

Saglabā savas īpašības
ilgāku laiku.

1 Jumta konstrukcija.

2 Siltumizolācija.

3 Jumta segums.

4 Ondulat difūzijas membrāna.

5 Lata.

6 Hidroizolācija.

7 Iekšējā apdare.

1 Sienas konstrukcija.

2 Siltumizolācija.

3 Ondulat difūzijas membrāna.

4 Ārējā apdare.

5 Lata.
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“Ondulat BARJERA”.

Ieklāšanas instrukcija

Membrānu Ondulat BARJERA var ieklāt tieši uz siltumizolācijas materiāla, nav nepieciešama 

gaisa šķirtkārta, tādējādi ar siltumizolāciju iespējams pilnībā aizpildīt visu spāru augstumu. 

Membrānu ieklāj paralēli dzegas malai virzienā uz kori. Kore tiek nosegta pārklājot ~20cm. 

Materiālu jānostiepj, nepieļaujot krunku veidošanos. Apdrukātā puse jāliek uz augšu. Membrānu 

piestiprina ar skavām pie jumta konstrukcijas, ventilācijas izvadu, logu u.c. vietās. Visi 

savienojumi, stūri, malas jāsalīmē ar speciālu līmlentu, lai novērstu lietus un sniega iekļūšanu.

Membrānas Ondulat BARJERA virsmas mehāniski

bojājumi, dažādu vielu nokļūšana uz

membrānas bojā ūdensnecaurlaidību.

Piem: motorzāģa ķēdes eļļa

var negatīvi ietekmēt

ūdensnecaurlaidību.

RKF SIA "ONDULAT" Ulbrokas iela 46, Rīga, LV–1021
E–mail: ondulat@ondulat.lv

Tālrunis: 7818180,
fakss: 7818118

http://www.ondulat.lv

Ondulat barjera 112 Ondulat barjera 92

Materiāls 100% PP 100% PP

Degšanas klase (DIN 4102) B2 B2

Ūdensstaba augstums (BS EN 20811)  >2,0 m >2,0 m

Ūdens tvaika difūzija, SD vērtība

WDD ekvivalents gaisa slāņa apm. 0,02 m apm. 0,02 m

biezums (DIN 52615)

Relatīvā stiepes pagarināšana (EN 1211–1) >50% >20%

Stiepes izturība (EN 12311–1) gar. apm. 220 N / 5 cm (MD) apm. 170 N / 5 cm (MD)

 šķērs. apm. 170 N / 5 cm (XD) apm. 115 N / 5 cm (XD)

Izturība pret plēšanu

naglu vietās (EN 12310–1) >100 N >100 N

Izmantošanas temperatūra 40 līdz +80° C 40 līdz +80° C

Izturība pret UV stariem 4 mēneši 3 mēneši

Spāres

Siltumizolācija

Ondulat difūzijas membrāna

Šķērslatas

Jumta segums

Latas

Tekne

Tehniskie dati

OndulatbarjeraA4test  17/5/04 10:33  Page 2


