Saksa kvaliteet ja tehnoloogia

Eurovent materjalide väljatöötamisel kasutatakse
uusimaid tehnikasaavutusi ning sellega tegelevad
ehitustehnoloogilise isolatsiooni parimad
spetsialistid. Nad on ühendanud oma rohkem
kui 20-aastased kogemused katusealuste
membraanide, katusetarvikute ja
isolatsioonimaterjalide projekteerimise,
tootmise ja paigaldamise alal, et luua ja pakkuda
Teile selle tööstusharu parimaid saavutusi.
Tänu sellele kannab Eurovent kaubamärk endas
uusimaid saavutusi ja uuenduslikke lahendusi
hoonete ja katuste isolatsiooni alal.
Eurovent materjalide tootmises kasutatakse
parimaid turul saadaolevaid tooraineid.
Range kontroll tootmisprotsesside üle võimaldab
toota ohutuid, tõhusaid ja töökindlaid, kõrgeima
kvaliteediga materjale.
Eurovent on oma kestvalt kõrge kvaliteedi
tõttu hinnatud nii katusepanijate kui investorite
seas. Eurovent materjalidega saate oma koju
tervisliku õhkkonna ja nii endale kui oma
lähedastele rahuliku meele.

Katusemembraanid
Kaldkatustele mõeldud hingavad
katusemembraanid, mida kasutatakse
isolatsioonikihina nii keraamiliste,
betoonist ja polümeerist katusekivide kui
ka metallkatete ja bituumensindlite alla.

katusemembraanid
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BASIC
Kolmekihiline hingav katusemembraan
isoleeritud ventileeritavatele kaldkatustele.
Ei sobi kasutamiseks täislaudisega
katustele – nende jaoks pakume muid materjale.

Kaal:

ca. 100 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 3000 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 0,02 m

UV-kindlus:

4 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

50 rulli

CLASSIC
Kolmekihiline hingav katusemembraan
isoleeritud ventileeritavatele kaldkatustele.
Soovitatav materjal täislaudisega katustele ja
katuseremondiks.

Kaal:

ca. 110 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 3000 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 0,02 m

UV-kindlus:

4 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

50 rulli

MAXI
Kolmekihiline hingav katusemembraan
isoleeritud ventileeritavatele kaldkatustele.
Soovitatav materjal täislaudisega katustele
ja katuseremondiks.

Kaal:

ca. 140 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 3000 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 0,02 m

UV-kindlus:

4 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

50 rulli
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katusemembraanid

STRONG
Kolmekihiline hingav katusemembraan isoleeritud
ventileeritavatele kaldkatustele, eriti täislaudisega
katustele. Polüetüleenvõrguga tugevdatud,
äärmiselt rebenemiskindel.

Kaal:

ca. 160 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 3000 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 0,02 m

UV-kindlus:

4 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

40 rulli

SUPER
Kolmekihiline hingav katusemembraan
isoleeritud ventileeritavatele kaldkatustele,
eriti täislaudisega katustele. Äärmiselt
rebenemiskindel ja ilmastikukindel.

Kaal:

ca. 170 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 3000 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 0,02 m

UV-kindlus:

4 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

40 rulli

MAGNUM
Katusemembraan isoleeritud ventileeritavatele
kaldkatustele. Valmistatud polüuretaaniga
kaetud polüesterkiududest, rebenemiskindel.
Soovitatav materjal ka täislaudisega katustele.

Kaal:

ca. 190 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 300 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 0,15 m

UV-kindlus:

4 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

40 rulli
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STRATOS
Katusemembraan isoleeritud ventileeritavatele
kaldkatustele. Valmistatud polüuretaaniga
kaetud polüesterkiududest, rebenemiskindel.
Soovitatav materjal ka täislaudisega katustele.

Kaal:

ca. 210 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 3000 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 0,02 m

UV-kindlus:

12 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

40 rulli

MONO
Monoliitse funktsionaalse kilega kolmekihiline
katusemembraan isoleeritud ventileeritavatele
kaldkatustele. Soovitatav materjal täislaudisega
katustele. Veekindel, äärmiselt UV-kindel
ja rebenemiskindel.
Kaal:

ca. 260, 330 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 3000 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 0,02 m

UV-kindlus:

4 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

25 rulli

BITUMI
Kolmekihiline hingav ja madala auru läbilaskvusega
katusemembraan isoleeritud ventileeritavatele
kaldkatustele, mis on kaetud bituumensindlitega,
kildiga või puidust sindlitega, sobib ka täislaudisega
katustele.
Kaal:

ca. 250, 500* g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 0,5 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 50 m

UV-kindlus:

> 12 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²
1,0 m x 50 m = 50 m²*

Kaubaalusel:

25 rulli
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METALLIC
Kolmekihiline hingav võrguga katusemembraan
kaldkatustele ja fassaadidele. Soovitatav
materjal valtskatuste ja metallfassaadide
drenaažiks ja ventilatsiooniks.

Kaal:

ca. 450 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 3000 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 0,02 m

UV-kindlus:

4 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 25 m = 37,5 m²

Kaubaalusel:

8 rulli

MATT
Ühekihiline mitmeotstarbeline
polüpropüleen-võrk matt kaldkatustele
ja fassaadidele. Soovitatav drenaaži- ja
ventilatsioonimaterjal valtskatuste alla ja
metallfassaadidele.
Kaal:

ca. 300 g/m²

Paksus:

8 mm

UV-kindlus:

4 kuud

Rulli mõõtmed:

1,4 m x 25 m = 35 m²

Kaubaalusel:

9 rulli
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aurutõkkemembraanid

AKTIV ALU
Kolmekihiline alumiiniumiga aurutõkkemembraan
kaldkatustele ja seinakonstruktsioonidele,
kasutatakse soojustuse kaitseks niiskuse ja v
eeauru eest. Alumiiniumikiht peegeldab soojuskiirguse
hoonesse tagasi.
Kaal:

ca. 120 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 1-2 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 40 m

UV-kindlus:

4 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

50 rulli

AKTIV
Kahekihiline aktiivne aurutõkkemembraan
kaldkatustele ja seinakonstruktsioonidele,
kasutatakse soojustuse kaitseks niiskuse ja
veeauru eest. Juhib liigse niiskuse katusekorruselt
või soojustusest aktiivselt eemale.
Kaal:

ca. 90 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 5-6 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 8 m

UV-kindlus:

4 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

50 rulli

AKTIV 3
Kolmekihiline aktiivne aurutõkkemembraan
kaldkatustele ja seinakonstruktsioonidele,
kasutatakse soojustuse kaitseks niiskuse
ja veeauru eest. Juhib liigse niiskuse katusekorruselt
või soojustusest aktiivselt eemale.
Kaal:

ca. 120, 140, 160 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 5-6 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 8 m

UV-kindlus:

4 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

50 rulli

EN 13984
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Tuuletõke
Tuuletõkkemembraanid on mõeldud fassaadide
kaitseks tuule, vihma ja niiskuse eest ning neid
kasutatakse nii sõrestikehitusega kui ka
palkmajades fassaadi isolatsioonina.

Tuuletõkkemembraani, kasutatak-
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FASSADE
Tuuletõkkemembraani, kasutatakse kuni 50 mm
lahtiste avadega ventileeritavate ja mitteventileeritavate fassaadiseinte isoleerimiseks. Rebenemiskindel,
valmistatud polüuretaaniga kaetud
polüesterkiududest.
Kaal:

ca. 210, 270* g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 3000 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 0,02 m

UV-kindlus:

> 12 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

40 rulli

WALL PROTECT
Ühekihiline tuuletõkkemembraan, kasutatakse
nii sõrestikehitusega kui ka palkmajades,
elu- ja tööstushoonetes ventileeritavate
fassaadide isolatsioonina.

Kaal:

ca. 100 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 3000 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 0,02 m

UV-kindlus:

4 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m;

2,7 m* x 50 m

2,8 m* x 50 m; 3,0 m* x 50 m
Kaubaalusel:

50 rulli

WALL PROTECT 3
Kolmekihiline tuulekaitsemetõkkembraan,
kasutatakse nii sõrestikehitusega kui ka
palkmajades, elu- ja tööstushoonetes
ventileeritavate fassaadide isolatsioonina.

Kaal:

ca. 90 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 3000 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 0,02 m

UV-kindlus:

4 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m;

2,7 m* x 50 m

2,8 m* x 50 m; 3,0 m* x 50 m
Kaubaalusel:

50 rulli
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Isolatsioonikiled
Aurutõkkekiled ja auru läbilaskvad kiled, mida
kasutatakse nii kald- ja lamekatuste isolatsioonikihi
esialgse kattena kui ka vertikaalsete ja
horisontaalsete konstruktsioonide isolatsioonina.

isolatsioonikiled

STANDARD
Mikroperforeeritud, auru läbilaskev ja
polüetüleenvõrguga tugevdatud katusekile
isoleerimata ventileeritavatele kaldkatustele.
Isoleeritud katuste puhul kasutatakse õhuvahet,
mis tagab ventilatsiooni.
Kaal:

ca. 90 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 40 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 1 m

UV-kindlus:

2 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

100 rulli

SPECIAL
Mikroperforeeritud, auru läbilaskev ja
polüetüleenvõrguga tugevdatud katusekile
isoleerimata ventileeritavatele kaldkatustele.
Isoleeritud katuste puhul kasutatakse õhuvahet,
mis tagab ventilatsiooni.
Kaal:

ca. 110 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 40 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 1 m

UV-kindlus:

2 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

100 rulli

SILVER
Mikroperforeeritud ja auru läbilaskev
polümeerkangast katusekile isoleerimata
ventileeritavatele kaldkatustele. Isoleeritud katuste
puhul kasutatakse õhuvahet, mis tagab ventilatsiooni.
Ei ole soovitatav kasutada täislaudisel.
Kaal:

ca. 90 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 40 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 1 m

UV-kindlus:

2 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

100 rulli

EN 13859-1
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isolatsioonikiled

ANTICON
Mitmekihiline kondentsivastane kile, põhineb
kangal ja polümeerkiududel. Soovitatav materjal
nii isoleeritud kui ka isoleerimata ventileeritavatele
kaldkatustele, eriti metallkattega katustele. Hoiab
ära kondensaadi tekke.
Kaal:

ca. 110, 130 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 1 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 40 m

UV-kindlus:

2 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

100 rulli

SILVER N
Tugevdatud aurutõkkekile kald- ja lamekatustele
ning seinakonstruktsioonidele, kasutatakse
soojustuse kaitseks niiskuse ja veeauru eest.
Äärmiselt rebenemiskindel.

Kaal:

ca. 90 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 1 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 40 m

UV-kindlus:

2 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

100 rulli

STANDARD N
Tugevdatud aurutõkkekile kald- ja lamekatustele
ning seinakonstruktsioonidele, kasutatakse
soojustuse kaitseks niiskuse ja veeauru eest.
Äärmiselt rebenemiskindel.

Kaal:

ca. 90 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 1 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 40 m

UV-kindlus:

2 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

100 rulli
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isolatsioonikiled

SPECIAL N
Tugevdatud aurutõkkekile kald- ja lamekatustele
ning seinakonstruktsioonidele, kasutatakse
soojustuse kaitseks niiskuse ja veeauru eest.
Äärmiselt rebenemiskindel.

Kaal:

ca. 110 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 1 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 40 m

UV-kindlus:

2 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

100 rulli

ALUFLOOR
Kahekihiline lamineeritud soojustuskile, ühelt
poolt trükimustri ja metallikihiga.
Kasutatakse isolatsioonina köetavate põrandate
all, kütte-elementide all ja taga ning seina- ja
katusekonstruktsioonides.
Kaal:

ca. 110 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 0,6 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 70 m

UV-kindlus:

2 kuud

Rulli mõõtmed:

1,0 m x 50 m = 50 m²

Kaubaalusel:

100 rulli

STANDARD ALU
Polümeerkangast aurutõkke-katusekile kald- ja
lamekatustele ning seinakonstruktsioonidele,
kasutatakse soojustuse kaitseks
niiskuse ja veeauru eest. Äärmiselt rebenemiskindel.

Kaal:

ca. 90, 110, 130, 160 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 0,1 g/m²/24h

Sd koefitsient:

ca. 150 m

UV-kindlus:

2 kuud

Rulli mõõtmed:

1,5 m x 50 m = 75 m²

Kaubaalusel:

100 rulli
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isolatsioonikiled

REFLEX
Kolmekihiline soojustuskile, valmistatud tugevdatud
võrkpaberist, mis on lamineeritud alumiiniumi
kihiga . Kasutatakse niiskusvastase isolatsioonina,
eriti saunades, aga ka seina- ja
katusekonstruktsioonides.
Kaal:

ca. 100 g/m²

Auru läbilaskvus:

ca. 0,02 g/m2/24h

Sd koefitsient:

ca. 300 m

UV-kindlus:

2 kuud

Rulli mõõtmed:

1,0 m x 50 m = 50 m²

Kaubaalusel:

100 rulli

BAU
Isoleeriv ehituskile, valmistatud polüetüleenist,
kasutatakse põrandate, betoonkonstruktsioonide
ja esialgse terrassi-isolatsiooni aluse niiskustõkkena.
Samuti kasutatakse muude soojustuste ja
heliisolatsioonide kaitseks.
Kaal:

0,20 mm

Auru läbilaskvus:

ca. 1%

Sd koefitsient:

ca. 50 m

UV-kindlus:

2 kuud

Rulli mõõtmed:

4 m x 25 m = 100 m²

Kaubaalusel:

60 rulli

DB
Aurutõkkekile, valmistatud polüetüleenist,
kasutatakse katuste, seinte ja lagede
konstruktsioonis isoleeriva ja niiskustaset
reguleeriva kihina. Samuti kasutatakse
põrandate isolatsiooniks ja mürakaitseks.
Kaal:

0,20 mm

Auru läbilaskvus:

ca. 1%

Sd koefitsient:

ca. 50 m

UV-kindlus:

2 kuud

Rulli mõõtmed:

2 m x 50 m = 100 m²

Kaubaalusel:

60 rulli
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SÜSTEEM SK
teibiga membraan
Eurovent® SK on süsteem katuse- ja tuuletõkkemembraanide
kindlaks ühendamiseks, milles kasutatakse integreeritud kleeplinti.
Katuse kestvuse ja katusekorruse funktsionaalsuse tagatiseks
on hoone soojustuse õige kaitse. Membraani ühel küljel olev
kleeplint võimaldab membraanide jätkukohtades nende ülekatte
kindlalt kinnitada ning eelkatte kiiresti ja tõhusalt paigaldada,
tehes sellega katusetööd lihtsamaks.

Eelised:
• ülekatete kindel kinnitamine
• katuse tõhus isolatsioon
• kaitse tuule ja niiskuse eest
• mugav tööde teostamine

Saadaval on järgmised materjalid:

BASIC SK

MAGNUM SK

CLASSIC SK

STRATOS SK

MAXI SK

FASSADE SK

STRONG SK

WALL PROTECT SK

SUPER SK

WALL PROTECT3 SK
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süsteem SK2

SÜSTEEM SK2
kahe teibiga membraan
SK2 Eurovent® on uudne süsteem katuse- ja tuuletõkkemembraanide
jätkukohtades ülekatete kinnitamiseks, kasutades kahte integreeritud
kleeplinti. SÜSTEEM Eurovent® SK 2 teeb paigaldustööd lihtsamaks ja
tagab ülekatete professionaalse kinnituse. Membraanide kindla
kinnituse garanteerib ainult kahe kleeplindi kokkukleepimine – see ühendab
membraanid tõhusalt mis tahes tingimustes: kõrge niiskuse puhul, vihma
ja tuulega, madalatel temperatuuridel ja tugevasti määrdunud
membraanipindade korral. Eurovent® SK2 hoiab ära tuule puhumise
membraanide vahele, soojustuse märgumise ja soojuskaod soojustuse
külmas õhus jahtumise tõttu.

Eelised:
• kinnitamine mis tahes ilmastikutingimustes
• katuse tõhus isoleerimine
• kaitse tuule ja niiskuse eest
• soojusenergia säästmine

Saadaval on järgmised materjalid:

CLASSIC SK2

STRATOS SK2

MAXI SK2

MONO SK2

STRONG SK2

FASSADE SK2

SUPER SK2

WALL PROTECT SK2

MAGNUM SK2

WALL PROTECT3 SK2
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MÄRKUSED

Käesolev teave vastab meie parimatele teadmistele, uuringutele ja katsetele ning
on esitatud heauskselt.

www.eurovent.de

