
Armourvalley®

ACCESORII  •  Membrane

Membrane

Avantajele Dumneavoastră:

•  Membranele Armourvalley sunt 100% compatibile cu şindrilele 
bituminoase IKO datorită acoperirii cu granule identice cu cele 
folosite la acoperirea şindrilelor.

•  Montaj uşor şi rapid
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Informaţiile de mai sus pot fi modificate fără o informare prealabilă.
Vă rugăm consultaţi pliantul informativ sau siteul oficial  www.iko.be pentru culorile produselor disponibile şi instrucţiunile de montaj.
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Armourvalley®  Base®

Greutate/rolă 35,9 kg 24,2 kg

Grosime 4 mm 2,1 mm

Dimensiuni (lungime x lăţime) 7,5 m x 1m 12 m x 1 m

Suprafaţă 7,5 m2 12 m2

Role/palet 25 24

 Rezistenţă la tracţiune longitudinală*  
(EN 12311-1)

650 N/50 mm 550 N/50 mm

 Rezistenţă la tracţiune transversală*  
(EN 12311-1)

400 N/50 mm 400 N/50 mm

Alungire longitudinală* (EN 12311-1) 20 % 20 %

Alungire transversală* (EN 12311-1) 20 % 20 %

Rezistenţă la căldură pe faţa inferioară (EN 1110) 120 °C 120 °C 

 Flexibilitate la rece pe faţa inferioară  (EN 1109) -8 °C – 15 °C 

(* Valori medii înregistrate)

•  IKO Armourvalley® 
 este o membrană de calitate, fabricată din bitum aditivat 

cu APP şi finisaj din ardezie colorată în masă prin procedeul 
ceramic, finisajul de ardezie fiind identic cu cel al şindrilelor 
bituminoase IKO.  
Caracteristicile tehnice speciale o recomandă pentru solicitările 
deosebite ale doliilor: rezistenţă, flexibilitate şi aspect estetic 
deosebit. Poate fi utilizată pentru secţiunile de acoperiş cu 
pantă mică pe porţiunile adiacente zonelor acoperite cu 
şindrilă bituminoasă.

•  IKO Base®
 este o membrană hidroizolantă, strat de bază pentru IKO 

Armourvalley, în cazul aplicaţiilor pe acoperişuri cu panta < 15˚, 
fixată mecanic de astereală folosind cuie zincate sau şuruburi 
cu talere zincate dispuse la distanţă de 20 cm în toate direcțiile.


