
Armourbase® Pro

Podkłady

AKCESORIA  •  Podkłady

Zalety:

•  Zapewnia dodatkową ochronę
•  Chroni odeskowanie dachu przed deszczem lub śniegiem 

wtłaczanym przez wiatr lub z nawisów śnieżnych
•  Tworzy dodatkową barierę dla pyłów
•  Wyjątkowo wytrzymałe dzięki wkładce polimerowej
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AKCESORIA  •  Podkłady

•  IKO Armourbase® ECO (**)
  to ekonomiczny, dobrej jakości podkład w rolce o długości 50 m

•  IKO Armourbase® PRO (**) 
 to lekki podkład bitumiczno-poliestrowy pokryty warstwą folii 

polipropylenowej po obu stronach. Pozwalając na łatwą, szybką 
i czystą instalację stał się uniwersalnym materiałem stosowanym 
głównie pod gontami, ale także przy innych materiałach dachowych, 
takich jak dachówki ceramiczne i betonowe, blachy, blachy faliste,…

•  IKO Armourbase® PRO PLUS (**) 
 to nowoczesny i elastyczny podkład z paskiem klejącym do klejenia na 

zakład, co pozwala na zwiększoną ochronę przed ryzykiem infiltracji 
wody w rejonie mocowania mechanicznego, również przy niskim 
nachyleniu od 9,5 °

•  IKO Armourbase® STICK (**) 

- jego ekstremalna lekkość (tylko 450 g/m2) z właściwościami 
samoprzylepnymi wyróżnia go wśród innych grubszych i cięższych 
produktów  

-  niewielka masa każdej rolki umożliwia operatorowi przenoszenie 
większej liczby rolek w trakcie przeładunku i transportu

-  mimo swojej lekkości wykazuje dobre właściwości hydroizolacyjne 
(klasyfikacja W1 oraz średnia wartości 4 m w teście słupa wody): 
dzięki specjalnej mieszance bitumicznej, aby zwiększyć właściwości 
hydroizolacyjne 

-  wykazuje bardzo cenną odporność na zimno (do - 45 ° C !!!) 

-  samoprzylepne właściwości na całej powierzchni pozwala idealnie 
ochronić strukturę dachu przed czynnikami atmosferycznymi 

-  precyzyjne ułożenie gontów umożliwiają linie na zewnętrznej powłoce 
podkładu 

(** Wszystkie nasze podkłady są wodoszczelne i paroszczelne )
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Samoprzylepne - - Zakład  
samoprzylepny

Całkowicie  
samoprzylepna

Efektywna powierzchnia krycia:

≥ 21° - 85° 90 % 90 % 90 % 90 %

≥ 15° - 20° 50 % 50 % 90 % 90 %

≤ 15° 50 % 50 % 90 % 90 %

Waga rolki 19 kg 9 kg 11,5 kg 9 kg

Grubość w 0,6 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm

Wymiary (dł. x szer.) 50 m x 1 m 30 m x 1 m 30 m x 1 m 20 m x 1 m

Pokrycie dachu 50 m2 30 m2 30 m2 20 m2

 Wytrzymałość na rozciąganie*  
(EN 13859-1)

380 N/50 mm 400 N/50 mm 400 N/50 mm 330 N/50 mm

 Wytrzymałość na rozciąganie wszerz* 
(EN 12311-1)

310 N/50 mm 345 N/50 mm 300 N/50 mm 300 N/50 mm

Wydłużenie wzdłuż* (EN 12311-1) 30 % 40 % 40 % 30 %

Wydłużenie wszerz* (EN 12311-1) 40 % 50 % 50 % 40 %

 Giętkość do temperatury 
(EN 1109)

-40 °C -40 °C -40 °C -40 °C

(* Otrzymane wartości średnie)

Informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zapoznaj się z naszym katalogiem lub stroną internetową 
www.iko.be/pl, aby uzyskać informacje o dostępnych kolorach gontów i wskazówki na temat poprawnej aplikacji.


