
МЕМБРАНИ ISOVER
Для пароізоляціі, вітро- та гідроізоляції

Прання та сушіння білизни, приготування їжі, оздоблювальні роботи та інше супроводжується значним 
виділенням водяної пари. Більш легке тепле повітря переміщується з нижніх частин будівлі до покрівлі, 
переносячи із собою велику кількість вологи. 
Потрапляння вологи до товщі покрівельного пирога може призвести до утворення плісняви та грибка, 
окрім того волога, потрапляючи до утеплювача, знижує його теплоізоляційні характеристики.

Відмінною рисою інноваційної мембрани ISOVER Vario KM Duplex UV є перемінна паропроникність. 
Взимку мембрана виконує функцію паробар’єру: мікропори закриті, таким  чином потрапляння пари з 
теплого вологого приміщення до конструкції стає неможливим. Влітку пори мембрани розширені та 
сприяють виведенню надлишкової пари з конструкції. 

Для захисту від вологи, що потрапляє із житлового приміщення, 
застосовують пароізоляційні мембрани, від вологи із зовнішнього боку 
будинку – гідро-, вітроізоляційні мембрани.

ДЛЯ ГІДРО- ТА ВІТРОІЗОЛЯЦІЇ ISOVER ПРОПОНУЄ МЕМБРАНУ ISOVER HB LIGHT.

Встановлення гідро- та вітроізоляційних мембран є обов’язковим при влаштуванні  теплоізоляції 
скатних покрівель, каркасних стін, стін, утеплених ззовні. 
Гідровітробар’єр ISOVER HB Light не пропускає вологу з зовнішнього боку конструкції та має здатність 
виводити вологе повітря з неї. Це дозволяє обмежитися лише одним повітряним прошарком між 
гідроізоляційною плівкою та покрівельним покриттям - для виведення конденсату та просихання 
дерев’яних елементів конструкції.  ISOVER HB Light також виконує функцію вітрозахисту, захищаючи 
теплоізоляцію від ерозії у повітряному потоці. 

ЗИМАЛІТО

ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРОІЗОЛЯЦІЇ ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРИ ВЛАШТУВАННІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ:

скатних покрівель, 
каркасних стін,
стін зсередини приміщення,
перекриттів над неопалюваними підвалами,
холодних горищ.

ДЛЯ ПАРОІЗОЛЯЦІЇ БУДІВЕЛЬ ISOVER ПРОПОНУЄ ІННОВАЦІЙНУ МЕМБРАНУ 
ISOVER VARIO KM DUPLEX UV ТА БАЗОВУ МЕМБРАНУ ISOVER ПАРАНЕТ.



НОВИНКА

ISOVER HB Light Тришаровий гідро-  і вітробар’єр
ПЕРЕВАГИ
Забезпечує надійний захист теплоізоляції від атмосферної вологи та конденсату.
Висока паропроникність: сприяє відведенню надлишкової вологи з конструкції. 
Виконує функцію вітрозахисту, захищаючи теплоізоляцію від ерозії  у повітряному потоці.
Має високу міцність на розрив. 
Забезпечує довговічність всієї конструкції. 

Маса
Товщина
Ширина
Довжина
Структура
Склад
Розривне навантаження смужки 50 х 100 мм
Паропроникніст
Водотривкість
Група горючості
Площа в упаковці

Характеристика ISOVER ПАРАНЕТ ISOVER HB LightОд. вим.

г/м2

мм
м
м
-
-
Н
мг/м•год•Па
мм вод. ст., не менше
-
м2

65
0,43
1,5
46,67
двошаровий
100% поліпропілен
110/65
0,00004
5000
Г3
70

100
0,3
1,5
50
тришаровий
поліпропілен
160/110
0,1
1000
Г3
75

Маса
Товщина
Ширина
Довжина
Структура
Склад
Максимальне навантаження при розтягненні, вздовж і впоперек
Sd
Стійкість до впливу УФ-випромінювання
Робоча температура
Група горючості
Площа в упаковці
Паропроникність

Характеристика ISOVER VARIO KM Duplex UVОд. вим.

г/м2

мм
м
м
-
-
Н/50 мм
м
міс.
°С
-
м2

г/м2•день

80
0.22
1.5
40
двошаровий
модифікований поліамід посилений
>110
0,3-5,0
18
-40….+80
Г2
60
109,7-6,6

ISOVER VARIO KM Duplex UV
Інноваційна пароізоляційна мембрана з перемінною паропроникністю 

ПЕРЕВАГИ
Забезпечує надійний захист огороджувальної конструкції від вологи, що потрапляє 
зсередини приміщення, та сприяє її висиханню у літній період.
Взимку працює як паробар’єр, не допускає потрапляння вологи до конструкції. 
Влітку мембрана забезпечує відведення надлишкової вологи з конструкції. 

НОВИНКАISOVER ПАРАНЕТ Двошарова пароізоляційна мембрана
ПЕРЕВАГИ
Ефективний паробар’єр, який захищає теплоізоляцію від потрапляння вологи зсередини 
приміщення. 
Забезпечує надійний захист покрівельної конструкції  від руйнування, появи плісняви 
та грибків.
Має високу міцність на розрив.
Забезпечує довговічність всієї конструкції. 

ТОВ «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна»
03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2, тел. (044) 498-7055
www.isover.ua,  www.saint-gobain.ua,
     SaintGobainUkraine, www.youtube.com/user/IsoverUA




