
Titel

Siahame k novým výškam  
So Strešnými membránami. 
Sarnafil® je overená značka medzi strešnými izoláciami  
už 50 rokov. Ochraňuje Vašu budovu, Vaše investície a Vašu 
spoločnosť. Dosiahli sme na vrchol, ale nezastavili sme sa. 
Vyvinuli sme novú generáciu strešných membrán: Sarnafil® 
AT. Pokroková technológia, ktorá posúva hranice strešných 
membrán.

Sarnafil® je overená 
značka medzi strešnými 
izoláciami už 50 rokov. 
Ochraňuje Vašu budovu, 
Vaše investície a Vašu 
spoločnosť.

Prvý membránový strešný izolačný systém od Sarnafil® T bol zabu-
dovaný v roku 1988 vo Švajčiarskom mestečku Sarnen. Po 25 rokoch  
bola odobraná vzorka zo strechy a testy preukázali, že ani po viac ako  
25 rokoch sa v skladbe strešného plásťa  neobjavovala žiadna vlhkosť  
a kvalita membrány bola stále podobná novo vyrobenému materiálu  
a to vo vlastnostiach ako je pružnosť, flexibilita, mechanické vlastnosti, 
zvárateľnosť a vodotesnosť. Stále plne funkčná izolácia niekoľko ďaľších 
rokov. 

Sarnafil® at
inovatívne riešenie 
pre vašu Strechu.

Sarnafil® t
Sarnafil® AT
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Jednoduché 
zabudovanie

Flexibilita

Trvanlivosť a 
udržateľnosť

Sarnafi l® AT

Sarnafi l® AT je membrána vyrobená pomocou technológie vychádzajúcej z 
fl exibilného polyolefínu (FPO), s vnútornou výstužou z tkaniny a podkladom
v súlade s EN 1395-6. Membrána je plne kompatibilná so všetkými existu-
júcimi produktami z rady Sarnafi l® T vrátane príslušenstva a doplnkov.  

Sarnafi l® at pokroková technoLÓGia
SIAHAME K NOVÝM VÝŠKAM SO STREŠNÝMI MEMBRÁNAMI.

inteLiGentný pretože kombinuje výhody všetkých doteraz existujúcich 
technológií a metriálov. Materiál je vysoko fl exibilný, vďaka čomu sa 
skvelo prispôsobí rôznym požiadavkám projektu bez obmedzení v dizajne 
a s vynikajúcou životnosťou. 

S hrdosťou vám predstavujeme novú, unikátnu hybridnú technológiu 
v podobe Sarnafi l® at. veľký a evolučný krok vpred v oblasti strešných 
hydroizolačných membrán. 

JeDna membrána pre všetkY DruhY Striech.
Mechanicky kotvené Zaťažené - vegetačné strechy

Zaťažené štrkom Obrátený systém

výhoDY pre maJiteĽov a proJektantov

Neobsahuje oleje, 
zmäkčovadlá ani ťažké 
kovy. Ideálne na použitie 
pre udržateľné budovy.

UDRŽATEĽNOSŤ

Vysoká odolnosť proti 
prerazeniu, odoláva 
škodám spôsobeným 
krupobitím.

ODOLNOSŤ PROTI 
KRUPOBITIU

QUV testovania 
životnosti a trvanlivosti 
pre desaťročia.

VYSOKÁ 
ŽIVOTNOSŤ 

výhoDY pre apLikátorov

Vysoká fl exibilta ako 
EPDM aj pri nízkych 
teplotách, jednoduché 
odrolovanie a opraco-
vanie detailov. 

Rýchlejšia a jednoduch-
šia aplikácia na vertikál-
ne plochy a opracovanie 
detailov vďaka samole-
piacej páske a membráne.

Jednoducho zvariteľná ako 
PVC, vytvorenie spoľahli-
vých zvarov. Možné praco-
vať so širším rozsahom 
teplôt pri zváraní. 

VYSOKÁ FLEXIBILTA 
(aj pri nízkych teplotách)

JEDNODUCHÉ A RÝCHLEJ-
ŠIE ZABUDOVANIE.

ZVÁRANIE HORÚCIM 
VZDUCHOM 

K dispozícii je veľký 
výber doplnkov 
a príslušenstva s 
Sarnafi l® FPO-Systems.

Vysoká odolnosť proti 
nárazu, aby sa zabránilo 
poškodeniam v priebehu 
inštalácie. 

Zvary sú trojnásobne 
viac odolné ako pri spo-
joch EPDM, vytvárajú 
dlhotrvácne a vodotesné 
spoje.

KOMPATIBILITA ODOLNOSŤ PROTI 
PRERAZENIU 

KVALITNÉ SPOJE 
A ZVARY

Sarnafi l® at je:


