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ONDUTISS 110 
MEMBRANĂ PENTRU ACOPERIŞ PERMEABILĂ LA VAPORI 
AplicaŃie

>Membrana armată pentru acoperiş ONDUTISS 110 
protejează structura acoperişului împotriva scurgerilor de 
apă şi apără stratul de izolaŃie termica împotriva 
umezelii externe.  
> ONDUTISS 110 ajută la indepărtarea vaporilor din 
stratul de izolaŃie al acoperişului.  
> Mai mult, membrana este prevăzută cu un strat de 
protecŃie împotriva pierderilor de căldura din stratul de 
izolaŃie al acoperişului.  
Aplicarea membranelor ONDUTISS 110 trebuie să 
respecte planul tehnic al clădirii, alcătuit in conformitate 
cu standardele în construcŃii, Ńinând cont de proprietăŃile 
tehnice ale membranei.  
 

ProprietăŃi 
> Permeabilă la vapori; 
> Impermeabilă la apă; 
> Protejează împotriva uzurii; 
> Flexibilă şi uşor de montat; 
> Rezistentă la radiaŃii ultraviolete. 
 

Parametri tehnici ai ONDUTISS 110  

Greutatea suprafeŃei  90g/m2   
Difuzia vaporilor  ≥ 40g/m2/24 h 

RezistenŃa la uzura  ≥ 250 N 
Temperaturile de operare Între -40o C si 80o C 
RezistenŃa la mediu  3 luni  
RezistenŃa la foc  B2  
LăŃimea rolei   1.5 m  
Lungimea rolei  50 m 

Montarea membranelor pentru acoperis 

ONDUTISS 110  
1. DesfăşuraŃi folia de membrană pentru acoperiş 
ONDUTlSS 110 cu partea tipărită deasupra şi aşezaŃi-o 
paralel cu streaşina, întinzând usor. Marginea inferioara 
a membranei trebuie să atingă partea metalică a 
streaşinei.  
2. AşezaŃi fâşiile de membrană pe rând, suprapunându-le 
(10-15cm). LăŃimea intervalului suprapus este imprimată 
pe produsul ONDUTISS 110. Pentru pante ale 
acoperişului mai mici de 200, suprapunerea ar trebui sa 
fie de minim 20 cm.  
3. Mai înainte, se prinde membrana ONDUTISS 110 cu 
cleme de căpriori. Apoi se fixează puternic cu şipci.  
4. Daca se folosesc grinzi transversale, întindeŃi folia 
ONDUTISS 110, tasând-o usor la căpriori.  
5. LasaŃi o distanŃa de 5 cm înălŃime între termoizolaŃie 
şi ONDUTISS 110 pentru îndepărtarea vaporilor.  
6. Folia ONDUTISS 110 nu poate fi aplicată pe coama 
de acoperiş. Între marginea foliei şi coamă lasaŃi o 
distanŃă minima de 5 cm, pentru a asigura o aerisire 
corespunzătoare.  
7. LasaŃi orificii de circulare a aerului sub stratul de baza 
din streaşină, amplasând ventilatoare care sa previna 
condensarea vaporilor.  
8. Membrana ONDUTlSS 110 trebuie montată in aşa fel 
încât sa împiedice pătrunderea zăpezii şi a ploii în stratul 
de izolaŃie termica. De aceea, la hornuri şi la ferestre, 
marginea membranei trebuie bordurată deasupra boltei, 
creând un jgheab de scurgere.  
9. Membrana ONDUTISS 110 rezista la mediu timp de 
30 de zile. De aceea aplicaŃi ultima folie intr-un interval 
de o lună. 
 

S.C. ONDULINE MATERIALE DE CONSTRUCTII SRL. - Str.Navodari nr.30-32, sector 1, Bucuresti   
Tel:021-233 1264; 233 1265;233 1266  Fax : 021-2331267 E-mai l: office@onduline.ro   www.onduline.ro 


