
PRODUKT

Eurovent® BASIC jest trójwarstwową membraną dachową o wysokiej paroprzepuszczalności 

przeznaczoną do stosowania w budownictwie do dachów spadzistych wentylowanych. Zbudowana z 

trzech warstw, 2 włóknin  polipropylenowych i funkcyjnego filmu polipropylenowego który zapewnia 

wysoką przepuszczalność pary wodnej oraz wodoszczelność produktu. Eurovent® BASIC posiada 

parametr wodoszczelności na poziomie pow. 3000 mm  H2O, co ma kluczowy wpływ na żywotność i 

trwałość produktu oraz posiada specjalne dodatki stabilizacyjne które powodują że odporność na 

promieniowanie UV wynosi 4 m-ce, dzięki czemu montaż pokrycia dachowego może być wykonane 

z opóźnieniem czasowym. Jest produktem ekonomicznym.

Eurovent® BASIC jest produktem najwyższej klasy dlatego też jest odpowiednio oznakowany 

oryginalną etykietą, a informacje na temat produktu można uzyskać pod bezpłatnym numerem 

informacji technicznej 0 800 100 333.  Oryginalność produktu potwierdzają również nadruki 

wykonane na membranie dzięki którym jej montaż na dachu jest łatwy i szybki. 

ZASTOSOWANIE

Membrana Eurovent® BASIC znajduje zastosowanie jako wstępne krycie do dachów spadzistych, 

ocieplonych, wentylowanych. Nie może być stosowany na dachy z pełnym deskowaniem, gdzie 

stosujemy inne produkty np. Eurovent® CLASSIC, Eurovent® MAXI lub Eurovent® STRONG. Nadaje się 

do zastosowania przy renowacji dachu i poddasza w „technologii odwróconej”. Stanowi ochronę 

poddasza podczas prac dekarskich, a po zamknięciu systemu dachowego osłania przed wilgocią i 

wodą opadową ( deszcz, śnieg, mgła ) podwiewaną pod pokrycie dachowe. Produkt nie wymaga 

stosowania szczeliny wentylacyjnej między membraną a izolacją termiczną (wełna mineralna, 

szklana itp.), czyli membrana może stykać się bezpośrednio z izolacją termiczną. Należy pamiętać 

że membrany dachowe są produktami do izolacji dachów skośnych ocieplonych więc wskazane jest 

aby montaż izolacji termicznej poddasza był wykonany w możliwie krótkim terminie co zapewni 

sprawne działanie systemu dachowego. Montaż ostatecznego pokrycia dachowego na membranie 

należy wykonać zawsze z zastosowaniem łaty i kontrłaty. 

Wysoka jakość produktu Eurovent® BASIC daje jego nabywcom spokój, 

pewność i gwarancję trwałości i zdrowego klimatu w ich domu. 
zalety

· 

· ekonomiczna

· wysokoparoprzepuszczalna

· wodoszczelna

lekka i prosta w montażu

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za 
skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem 
produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.            
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SPOSÓB PAKOWANIA

Rolka membrany nawinięta jest na tuleję. Paleta zawiera 40 rolek, zaopatrzonych w etykietę z 

charakterystyką wyrobu, instrukcją montażową i innymi zaleceniami. Każda rolka opakowana jest 

folią polietylenową. Rolki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, wolnych od wilgoci i 

bezpośredniego promieniowania UV. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Membranę należy chronić przed działaniem środków 

chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć 

parametry techniczne membrany lub trwale ją uszkodzić. 

INNE ZALECENIA: 

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych 

w instrukcji montażu. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku 

nie stosowania się do wytycznych instrukcji montażu. Etykietę produktu należy zachować, jako 

dokument uprawniający do złożenia reklamacji. 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI

produkt zgodny z normą EN 13859-1; EN 13859-2   
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