
MeMbrany dachowe

Kompletny system membran 
dachowych, paroizolacji i akcesoriów 

montażowo-uszczelniających



ISoVenT classic
3-warstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności, do 
stosowania na wszystkich rodzajach dachów spadzistych. Lekka, a jednocze-
śnie wytrzymała i trwała membrana dachowa. Znajduje zastosowanie jako 
wstępne krycie do dachów spadzistych zarówno tych z pełnym deskowaniem 
jak też bezpośrednio na krokwie. Może być używana jako ścienna membrana 
wiatroizolacyjna do konstrukcji szkieletowych. Produkt nie wymaga zachowa-
nia szczeliny wentylacyjnej między membraną a izolacją termiczną.

Zalety produktu:
 Wysoka paroprzepuszczalność : 3000 g/m•	 2/24h, Sd = 0,02 m
 Wysoka wodoszczelność, ponad 3m słupa wody•	
 Stabilność na promieniowanie UV nawet do 4 miesięcy•	

dane techniczne
Długość ≥ 50 m

Szerokość 1,5 m
Masa powierzchniowa ca. 120 g/m2

Odporność na przenikanie wody, EN 1928 class W1
Paroprzepuszczalność – wartość sd, EN 12572 ca. 0,02 m

Paroprzepuszczalność, EN 12572, 38°C/93% ca. 3000 g/m2/24h
Odporność na temperaturę -40 / +80°C

Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1 4 miesiące

ISoVenT Universal
3-warstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności i wy-
trzymałości, do stosowania na wszystkich rodzajach dachów spadzistych. 
Uniwersalna, bardzo wytrzymała i trwała membrana dachowa. Znajduje 
zastosowanie jako wstępne krycie do dachów spadzistych zarówno tych 
z pełnym deskowaniem jak też bezpośrednio na krokwie. Produkt nie wy-
maga zachowania szczeliny wentylacyjnej między membraną a izolacją 
termiczną.

Zalety produktu:
  Wysoka paroprzepuszczalność : 3000 g/m•	 2/24h, Sd = 0,02 m 
 Wysoka wodoszczelność, ponad 300 cm słupa wody•	
 Stabilność na promieniowanie UV nawet do 4 miesięcy•	

dane techniczne
Długość ≥ 50 m

Szerokość 1,5 m
Masa powierzchniowa ca. 140 g/m2

Odporność na przenikanie wody, EN 1928 class W1
Paroprzepuszczalność – wartość sd, EN 12572 ca. 0,02 m

Paroprzepuszczalność, EN 12572, 38°C/93% ca. 3000 g/m2/24h
Odporność na temperaturę -40 / +80°C

Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1 4 miesiące

MeMbrany paroprZepUSZcZalne

Indeks artykułu:
ISV CL

Indeks artykułu:
ISV UN



ISoVenT Master
4-warstwowa, zbrojona membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczal-
ności i extremalnej wytrzymałości, do stosowania na wszystkich rodzajach 
dachów spadzistych. Uniwersalna, wyjątkowo wytrzymała i trwała membra-
na dachowa. Znajduje zastosowanie jako wstępne krycie do dachów spadzi-
stych zarówno tych z pełnym deskowaniem jak też bezpośrednio na krokwie. 
Produkt nie wymaga stosowania szczeliny wentylacyjnej między membraną 
a izolacją termiczną.

Zalety produktu:
 Wysoka paroprzepuszczalność : 3000 g/m•	 2/24h, Sd = 0,02 m
 Ekstremalnie wysoka wytrzymałość dzięki zbrojeniu•	
 Wysoka wodoszczelność, ponad 500 cm słupa wody•	
 Stabilność na promieniowanie UV nawet do 4 miesięcy•	

dane techniczne
Długość ≥ 50 m

Szerokość 1,5 m
Masa powierzchniowa ca. 160 g/m2

Odporność na przenikanie wody, EN 1928 class W1
Paroprzepuszczalność – wartość sd, EN 12572 ca. 0,02 m

Paroprzepuszczalność, EN 12572, 38°C/93% ca. 3000 g/m2/24h
Odporność na temperaturę -40/+80°C

Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1 4 miesiące

ISoVenT Super
3-warstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności i wy-
trzymałości, do stosowania na wszystkich rodzajach dachów spadzistych. 
Uniwersalna, bardzo wytrzymała i trwała membrana dachowa o podwyż-
szonej gramaturze. Znajduje zastosowanie jako wstępne krycie do dachów 
spadzistych zarówno tych z pełnym deskowaniem jak też bezpośrednio na 
krokwie. Produkt nie wymaga zachowania szczeliny wentylacyjnej między 
membraną a izolacją termiczną.

Zalety produktu:
 Wysoka paroprzepuszczalność : 3000 g/m•	 2/24h, Sd = 0,02 m
 Bardzo wysoka wytrzymałość•	
 Wysoka wodoszczelność, ponad 300 cm słupa wody•	
 Stabilność na promieniowanie UV nawet do 4 miesięcy•	

dane techniczne
Długość ≥ 50 m

Szerokość 1,5 m
Masa powierzchniowa ca. 170 g/m2

Odporność na przenikanie wody, EN 1928 class W1
Paroprzepuszczalność – wartość sd, EN 12572 ca. 0,02 m

Paroprzepuszczalność, wg EN 12572, 38°C/93% ca. 3000 g/m2/24h
Odporność na temperaturę -40 / +80°C

Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1 4 miesiące

MeMbrany paroprZepUSZcZalne

Indeks artykułu:
ISV MA

Indeks artykułu:
ISV SU



ISoVenT Metal
4-warstwowa mata rozdzielcza o wysokiej paroprzepuszczalności, do stoso-
wania pod wszystkie pokrycia dachowe z blach układanych na rąbek stojący. 
Nadaje się również do stosowania w elewacjach metalowych jako warstwa 
drenażowa i wentylacyjna. Dzięki zastosowaniu jednowłóknowego oplotu po-
lipropylenowego jako warstwy separacyjnej powstaje przestrzeń dającą pełną 
wentylację, i możliwość odprowadzenia wody oraz wilgoci spod metalowego 
pokrycia dachowego.

Zalety produktu:
 Wysoka paroprzepuszczalność : 3000 g/m•	 2/24h, Sd = 0,02 m
Wysoka wodoszczelność, ponad 300 cm słupa wody•	
Redukuje zewnętrzne odgłosy (np. deszczu) nawet o 8db•	
Dzięki warstwie oplotu niweluje nierówności podłoża i odprowadza wilgoć•	
 Produkt nie wymaga stosowania szczeliny wentylacyjnej między membra-•	
ną a izolacją termiczną
Stabilność na promieniowanie UV nawet do 4 miesięcy•	

dane techniczne
Długość ≥ 25 m

Szerokość 1,5 m
Masa powierzchniowa ca. 450 g/m2

Odporność na przenikanie wody, EN 1928 class W1
Paroprzepuszczalność – wartość sd, EN 12572 ca. 0,02 m

Paroprzepuszczalność, EN 12572, 38°C/93% ca. 3000 g/m2/24h
Odporność na temperaturę -40 / +80°C

Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1 4 miesiące

ISoVenT Mat
Jednowłóknowy oplot z polipropylenu, mata rozdzielcza, do stosowania pod 
wszystkie pokrycia dachowe i elewacyjne z blach układanych na rąbek sto-
jący. Nadaje się również do stosowania w elewacjach metalowych jako war-
stwa drenażowa i wentylacyjna. Jako warstwa separacyjna tworzy przestrzeń 
dającą pełną wentylację, i możliwość odprowadzenia wody oraz wilgoci spod 
metalowego pokrycia dachowego.

Zalety produktu:
Warstwa oplotu niweluje nierówności podłoża i odprowadza wilgoć•	
Redukuje zewnętrzne odgłosy (np. deszczu) nawet o 8db•	
Stabilność na promieniowanie UV nawet do 4 miesięcy•	

dane techniczne
Długość ≥ 25 m

Szerokość 1,4 m
Masa powierzchniowa ca. 300 g/m2

Odporność na temperaturę -40 / +80°C
Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1 4 miesiące

MeMbrany paroprZepUSZcZalne

Indeks artykułu:
ISV ME

Indeks artykułu:
ISV MT



paroIZolacje

ISoVenT alu reflex
Zbrojona, bardzo wytrzymała folia paroizolacyjna, odbijająca promieniowanie 
cieplne, do stosowania na wszystkie wewnętrzne połacie poddaszy lub ścian. 
Folia o bardzo wysokim wspólczynniku oporu dyfuzyjnego, zamontowana w 
konstrukcjach ścian, podłóg, poddaszy, dachów i stropów, bardzo dobrze chro-
ni przed wilgocią. Dzięki odbijaniu promieniowania cieplnego redukuje straty 
energii użytej do ogrzewania.

Zalety produktu:
Wysoki opór dyfuzyjny, Sd = 150 m•	
Wysoka wytrzymałość mechaniczna•	
Odbija promieniowanie cieplne•	
W zimie redukuje straty energii użytej do ogrzewania•	

dane techniczne
Długość ≥ 50 m

Szerokość 1,5 m
Masa powierzchniowa ca. 160 g/m2

Odporność na przenikanie wody, EN 1928 class W1
Opór dyfuzyjny – wartość sd, EN 12572 ca. 150 m

Paroprzepuszczalność, EN 12572 ca. 0,1 g/m2/24h
Odporność na temperaturę -40 / +80°C

Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1 2 miesiące

ISoVenT aktiv
2-warstwowa, aktywna membrana paroizolacyjna, regulująca przepływ pary 
wodnej,do stosowania na wszystkie wewnętrzne połacie poddaszy lub ścian. 
Dzięki odpowiednio dobranemu współczynnikowi oporu dyfuzyjnego reguluje 
poziom wilgoci na poddaszu, co znacząco poprawia komfort mieszkania. Za-
pobiega gromadzeniu się nadmiaru wilgoci między płytami gipsowo-karto-
nowymi a paroizolacją, czyli pojawieniu się grzybów, pleśni i procesowi gnicia 
drewna konstrukcyjnego.

Zalety produktu:
Zapewnia regulowany przepływ pary wodnej•	
 Zapobiega gromadzeniu się nadmiaru wilgoci między płytami gipsowo-•	
kartonowymi a paroizolacją
Odpowiednio dobrany opór dyfuzyjny, Sd = 8 m•	
Reguluje poziom wilgoci na poddaszu, poprawia komfort mieszkania•	

dane techniczne
Długość ≥ 50 m

Szerokość 1,5 m
Masa powierzchniowa ca. 90 g/m2

Odporność na przenikanie wody, EN 1928 class W1
Opór dyfuzyjny – wartość sd, EN 12572 ca. 8 m

Paroprzepuszczalność, EN 12572 ca. 5-6 g/m2/24h
Odporność na temperaturę -40 / +80°C

Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1 3 miesiące

Indeks artykułu:
ISV AR

Indeks artykułu:
ISV AK



ISoVenT unib
Jednostronna taśma montażowa do klejenia i naprawy uszkodzeń membran 
dachowych, ściennych wiatroizolacji i innych produktów na bazie polipropy-
lenu. Umożliwia oddychanie na całej swojej powierzchni zapewniając zacho-
wanie funkcji paroprzepuszczalności, a jednocześnie chroni z zewnątrz od 
wilgoci i wiatru. Posiada dużą siłę klejenia, jest bardzo wytrzymała na roze-
rwanie. Zbudowana z włókniny polipropylenowej stabilizowanej na promienie 
UV pokrytej specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej.

Zalety produktu:
Wysoka siła klejenia•	
Paroprzepuszczalna•	
Wytrzymała na rozerwania•	
Odporna na promieniowanie UV•	

dane techniczne
 Wymiary rolki 50 mm x 25 m

Rodzaj kleju akrylowy
Ilość w kartonie 12 rolek

Temperatura stosowania ≥ 5°C

ISoVenT flexb
Jednostronna, elastyczna taśma montażowa do klejenia i naprawy uszkodzeń 
membran dachowych, ściennych wiatroizolacji, paroizolacji i innych produk-
tów na bazie tworzyw sztucznych. Posiada dużą siłę klejenia, elastyczność 
i jest bardzo wytrzymała na rozerwanie. Zbudowana z folii polietylenowej 
wzmocnionej włóknem poliestrowym, pokrytej specjalnym klejem na bazie 
dyspersji akrylowej.

Zalety produktu:
Wysoka siła klejenia•	
Elastyczna•	
Wytrzymała na rozerwanie•	
Wzmocniona siatką poliestrową•	
Odporna na procesy starzenia i promieniowanie UV•	

dane techniczne
 Wymiary rolki 50 mm x 25 m

Rodzaj kleju akrylowy
Ilość w kartonie 12 rolek

Temperatura stosowania ≥ 5°C

SySTeM klejenIa

Indeks artykułu:
 IST UN50

Indeks artykułu:
IST FL50



ISoVenT tactb
Taśma montażowa dwustronnie klejąca, neutralna. Posiadająca wyjątkowo 
dużą siłę klejenia, idealna do łączenia zakładów membran dachowych, wszel-
kiego rodzaju paroizolacji i innych folii. Zapewnia odporność złączonych za-
kładów na wiatr i wilgoć. Można ją również stosować do łączenia membran 
z elementami drewnianymi lub metalowymi – np. do przyklejania paroizolacji 
do konstrukcji stalowej.

Zalety produktu:
Wysoka siła klejenia•	
Wytrzymała na rozerwanie•	
Odporna na starzenie, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV•	

dane techniczne
 Wymiary rolki 20 mm x 25 m

Rodzaj kleju akrylowy
Ilość w kartonie 12 rolek

Temperatura stosowania ≥ 0°C

ISoVenT alub
Taśma montażowa jednostronnie klejąca, metalizowana. Do klejenia połączeń 
i naprawy uszkodzeń folii paroizolacyjnych metalizowanych oraz innych pro-
duktów na bazie tworzyw sztucznych. Posiada dużą siłę klejenia i dużą wytrzy-
małość na rozerwanie. Zbudowana z folii polietylenowej metalizowanej war-
stwą aluminium, pokrytej specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej.

Zalety produktu:
Wysoka siła klejenia•	
Metalizowana•	
Odporna na procesy starzenia i promieniowanie UV•	

dane techniczne
 Wymiary rolki 75 mm x 25 m

Rodzaj kleju akrylowy
Ilość w kartonie 24 roleki

Temperatura stosowania ≥ 5°C

SySTeM klejenIa

Indeks artykułu:
IST TA20

Indeks artykułu:
IST AL75
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