
Použitie
Trvalo UV stabilná poistná hydroizolačná 
membrána, ktorá je určená na pokládku na 
pripravený rošt alebo priamo na tepelnú 
izoláciu, dľa typu konštrukcie. Fólia je 
vďaka svojej zníženej horľavosti, vysokej 
teplotnej odolnosti, mechanickej pevnosti a 
trvalej UV odolnosti ideálna pre vysoko 
exponované prevetrávané fasády.

Hlavné prednosti
• Vysoká teplotná odolnosť +150°C
• Trieda horľavosti B1 podľa DIN 4102
• Trvalo UV stabilná

Materiál
Hydrofóbna fasádna membrána na báze PES (polyester).

Prevedenie
ME010 sa dodáva v roliach 50 m 
Šírka role: 1.5 m 
Farba: čierna

Technické informácie
Vlastnosť Norma
Použitie
Material

EN 1849-2
EN 13501-1
EN1928

Hodnota
fasádna poistná hydroizolácia 
hydrofóbna fasádna membrána 
na báze PES
cca160 g/m²
cca 0,5 mm
trieda B (s3-d0)
W1

EN 12311-1 cca 400 / 230 N ± 15%

EN 12311-1 cca 30 / 35 % ± 15%

EN 12310-1 cca 100 / 120 N ± 15%

EN ISO 12572 Sd = cca 0,04 m

EN 13859-1

Plošná hmotnosť       
Hrúbka
Reakcia na oheň   
Odolnosť proti prenikaniu 
vody
Najväčšia ťahová sila v 
pozdĺžnom / priečnom 
smere
Ťažnosť v pozdĺžnom / 
priečnom smere    
Odolnosť proti 
pretŕhavaniu (driek klinca) 
Difúzne ekvivalentná 
hrúbka vzduchovej vrstvy

Teplotná odolnosť
UV odolnosť 
Skladovanie

-40°C to +150°C
trvalá
Skladujte na chladnom a 
suchom mieste, nevystavujte 
materiál pôsobeniu UV žiarenia 
a poveternosti.

Aplikácia
1. ME010 je vysoko paropriepustná fasádna hydroizolačná 

membrána, určená pre aplikáciu priamo na drevené bed-
nenie, podkladný raster alebo tepelnú izoláciu v 
konštrukčných odvetrávaných fasádach.

2. Inštalujte membránu vodorovne od spodnej hrany fasády, 
čiernou stranou smerujúcou do exteriéru.

3. K zafixovaniu membrány použite sponky, klince a kontra laty
alebo lepenie.

4. Na upevnenie membrány je potrebná minimálna šírka 
podkladovej plochy 4 cm.

5. Fixácia lepením je možná len na pevnom podklade.
6. Pre správnu funkčnosť spojov membrán je potrebná mini-

málna šírka preplátovania 10 cm.
7. K dotesneniu spojov, okrajov a rôznych prestupov cez 

membránu použite pásku ME314 alebo ME316 a lepidlo 
OT301.

Bezpečnostné upozornenie, viď. bezpečnostný list 
Prečítajte si dôležité informácie na etikete produktu pred jeho 
spracovaním. K dispozícii je tiež bezpečnostný list.

ME010
Fasádna membrána 

Premium
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ME010
Fasádna membrána Premium

Technický servis
Tremco illbruck má tím skúsených obchodno 
technických zástupcov, ktorí poskytujú pomoc pri 
výbere a špecifikáciu výrobkov. Pre podrobné 
informácie a poradenstvo kontaktujte ich alebo 
zákaznícky servis.

Dodatočné informácie
Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa 
našich najlepších znalostí. 

Po celú dobu si vyhradzujeme právo na zmenu 
receptúry nášho produktu. Kupujúci by si mal 
vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie 
zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj 
podmienky počas aplikácie nemáme pod 
kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesú 
spracovatelia. Nepreberáme zodpovednosť 
plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa 
riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a 
platobnými podmienkami.

tremco illbruck s.r.o. 
Priemyselná 6/815 965 
01 Ladomerská Vieska 
Slovensko
T: +421 45 6722 460      
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illburck.com 
www.tremco-illbruck.sk




