
PANAUDOJIMO SRITYS

Montavimas ant įvairių paviršių,   

visose klimato zonose, ant naujų

ar renovuojamų pastatų 

Labai lanksti ir ypatingai atspari UV,   

infraraudonųjų spindulių poveikiui  

ir ekstremalioms oro sąlygoms

SAULĖS SPINDULIŲ IR ORO POVEIKIS

PRAMONINIAI PASTATAI

/  200 m2 iki 200,000 m2

/  Tinkama visiems pastatų tipams  

/  Atspari daugeliui chemikalų ir į aplinką  

išmetamiems teršalams

VIEŠIEJI, KOMERCINIAI PASTATAI

/  Reti prižiūrėjimo intervalai

/  Ilgai išliekanti nepakitusi dangos išvaizda

/  Tinkama beveik visoms pagrindo medžiagoms

PRIVATŪS NAMAI 

/  Plokštiems ir šlaitiniams stogams

/   Taip pat balkonams, mansardoms, garažams 

 ir dirbtuvėms

/   Nereikia prižiūrėti

/   Tarnauja visą jūsų gyvenimo laikotarpį

ŽALI STOGAI

/  Intensyviai ir pasyviai apželdintiems stogų  

projektams

/   Turi FLL šaknų atsparumo sertifikatą

RESITRIX paslaugos
RESITRIX techninis departamentas Vokietijoje yra patikimas ir patyręs jūsų 

partneris, kuris jums padės ir patars įvairiais montavimo, membranų panaudojimo 

klausimais, supažindins su jūsų stogo projekto technikomis ir specifiniais

Visa tai apima individualią pagalbą montavimo vietoje, montavimo pagalbą,

ataskaitas, techninius skaičiavimus, CAD brėžinius ir specifikacijų paruošimą.

Papildomai įmonė rengia nemokamus, stogų dengimo įmonėms skirtus, mokymus,  

kuriuose montuojama RESITRIX membranos bei tiesioginą pagalbą vykdant stogo

dengimo darbus. Naudojant Vokietijoje, Hamburge, esančią privačią laboratoriją,

įmonė taip pat gali atlikti atsparumo vėjui, adhezijos bandymus ir kitus testus.

MONTAVIMAS

Sugus, paprastas ir greitas 

montavimas

Draugiška aplinkai 

PRILYDYMAS KARŠTU ORU

/  Ilgaamžės, tvirtai ir saugiai sulydytos siūlės

/   Montuoti RESITRIX® membranas 

išmokstama  greitai ir nereikalauja daug žinių

/  Siūlės sulydomos karštu oru - nėra jokio 

gaisro pavojaus, nes nėra atviros liepsnos

/  Temperatūros svyravimai yra eliminuojami 

kaip potencialių klaidų šaltinis

/  Platus lydymo temperatūros intervalas nuo 

550°C iki 750°C

/  Aiškiai matomos 2-4 mm ištryškusios siūlės,

kurios patvirtina ir garantuoja, jog sujungimai  

yra padaryti hermetiškai

TINKAMA NAUDOTI ANT BEVEIK VISŲ  

TIPŲ MEDŽIAGŲ (IŠSKYRUS MINKŠTĄ PVC)  

/   Visapusiškas suderinamumas su cheminėmis 

/

  medžiagomis    

Visas plotas yra lydomas, ne tik kraštai

/   Tinka dengti tiesiai ant bituminių medžiagų

/  Visos detalės gali būti iškerpamos iš to paties 

rulono, taip sumažinamos išlaidos

/   Nešvaistomos medžiagos, nes visos nuopjovos 

/

  sunaudojamos detalėms išsikirpti, 

Nereikalingos papildomos detalės, tik RESITRIX

SUJUNGIMAI IR DETALĖS

/  RESITRIX® lengva ir paprasta sumontuoti net 

ant geometriškai sudėtingų ir reikalaujančių daug  

sujungimų stogų

/   Lankstus ir patogus darbas su rankiniu, lengvu, 

pramoniniu karšto oro fenu

/  Individualius detalius brėžinius galima gauti iš  

RESITRIX® techninio departamento

/  Galima įsigyti jau paruoštų detalių kampams, 

sujungimams

JOKIŲ MEDŽIAGOS SUSITRAUKIMŲ

/  RESITRIX® medžiaga turi stabilius 

matmenis

/  Nereikia jokių mechaninių kraštų tvirtinimo 

/

 elementų

/   Nesukelia „tramplyno“ efekto 

Neturi pavojingų priedų, chloro, plastifikatorių 

/  Netrūkinėja

Hidroizoliacinių membranų atsparumas priklauso

nuo medžiagų, iš kurių ji yra pagaminta. 

Membranos gali būti tiek geros, kiek yra geros

pradinės sudedamosios medžiagos. Ypatingai

lanksčios RESITRIX vieno sluoksnio membranos

sujungia polimerais modifikuoto bitumo ir EPDM

privalumus į darnią visumą. Būtent ši unikali,

patentuota RESITRIX medžiagos sudėtis

garantuoja kelis dešimtmečius trunkantį tarnavimo

laiką bei labai greitą, paprastą ir saugių dengimą.   

RESITRIX padengtas stogas atlaiko net pačias 

ekstremaliausias oro sąlygas, atmosferos poveikį

ir staigius temperatūros pokyčius. Viršutinis 

RESITRIX membranos sluoksnis pagamintas iš 

sintetinės EPDM gumos, kuri pasižymi labai 

stabilia, kryžmine molekuline struktūra. Tai suteikia

RESITRIX visišką atsparumą UV spinduliams, 

bet kokiam oro ir atmosferos poveikiui. Lietus, 

saulės spinduliai, vėjas, karštis, šalčis ir 

temperatūrų svyravimas nedaro jokios įtakos 

hidroizoliacinei membranai. Dėl to RESITRIX yra

pats patvariausias ir patikimiausias medžiagos 

sprendimas jūsų stogui. RESITRIX yra atspari 

senėjimui ir išlaiko išskirtines medžiagos savybes 

visą tarnavimo laiką.

1963 m. Natta ir Ziegler buvo apdovanoti Nobelio

premija už išrastą metodą ir procesą, kaip 

panaudoti EPDM pramoninėje gamyboje. Tai leido 

panaudoti šią medžiagą atspariam oro sąlygoms 

RESITRIX sluoksniui įrengti.  

Dėka kryžminės molekulių struktūros RESITRIX 

yra nepaprastai lanksti. Medžiaga atspari plyšimui

ir išsitempus iki 600 % grįžta į pradinę padėtį.

Tokiu būdu RESITRIX gali atlaikyti pačią 

didžiausią mechaninę įtampą ir tempiamąjį stiprį, 

kuo tipiškai pasižymi plokšti (sutapdinti) stogai.  

Įrodyta, jog RESITRIX hidroizoliacinės 

membranos išlaiko aukštas kokybės, lankstumo ir 

montavimo lengvumo savynes daugiau nei 35 m. 

Per visus įmonės gyvavimo metus visame 

pasaulyje daugiau nei 50 milijonų kvadratinių 

metrų buvo sumontuota, įskaitant labiausiai 

pavojingas vietoves ir platumas.

Visapusiško daugiamečio tyrimo metu, SKZ 

testavimo institutas, esantis Würzburg, Vokietijoje, 

kurį Europos Sąjunga paskyrė testuoti 

hidroizoliacines membranas, nustatė, jog 

RESITRIX gaminių tarnavimo laikas yra didesnis

nei 50 metų - daugiau nei dvigumai ilgiau nei 

įprastas stogas. Beje, RESITRIX yra vienintelis 

produktas, kuriam buvo atliktas toks pats testas, 

norint ištirti membranos siūlių patvarumą.

RESITRIX gamintojas skiria didelį dėmesį gamybos proceso poveikio aplinkai 

mažinimui. Siekia mažinti sunaudojamus išteklius ir dujų emisiją į aplinką. Įmonė 

atitinka ISO 14001 aplinkos apsaugos valdymo sistemos sertifikatą. Visos 

RESITRIX hidroizoliacinės membranos ir jų gamyba yra nuolat tikrinamos pagal 

U.E.A.t.c. (Europos techninio statybų patvirtinimų asociacijos) reikalavimus. 

reikalavimais.

NAUJA

   

PO
 

50 METŲ

DAUGIAU NEI

50 METŲ

 ilgaamžė  lanksti 
ir ypatingai atspari UV 

          bei oro sąlygoms 
dėka                kryžminės molekulinės struktūros 

                   

 

Greitai paklojama ir  
tarnauja dešimtmečius

MEDŽIAGŲ SAVYBĖS

ATSPARUMAS TEMPIMUI 

TARNAVIMO LAIKAS 

GAMINIAI

 

 

www.epdmdanga.lt  www.resitrix.de/enarba

Daugiau informacijos galite rasti

RESITRIX® MB yra karštu oru prilydoma 

EPDM hidroizoliacinė membrana, pritaikyta

mechaniniam tvirtinimui. RESITRIX® MB 

atitinka visus FM patvirtinimo standarto klasės 

Nr. 4470 reikalavimus.

MB / MECHANINIO TVIRTINIMO SISTEMA

RESITRIX® SR yra šviesiai pilka, savaime  

is a light grey coloured, self-

 

lipni, karštu oru prilydoma EPDM 

hidroizoliavinė  membrana. Dėka pilkos spalvos

RESITRIX® SR tapo nauju estetikos dizaino 

pasirinkimu ir papildomai turi saulės šviesą

atspindinčių savybių.

SR / PILKA SISTEMA ŠVIESIEMS STOGAMS

RESITRIX® SK Partial Bond yra 3-in-1 

PARTIAL BOND  the 3-in-1

hidroizoliacinė membrana. RESITRIX® SK

Partial Bond yra dalinai savaime lipni, karštu

oru prilydoma EPDM hidroizoliacinė

membrana, kuri leidžia sklaidytis ir išlyginti 

slėgį. Ši medžiaga ypač naudinga stogams,  

kurie yra linkę judėti arba kurie linkę drėgti.

RESITRIX® SK W Full Bond yra pilnai  

savaime lipti ir atspari šaknų įaugimui, karštu 

oru prilydoma EPDM hidroizoliacinė 

membrana, kuri turi FLL apsaugos nuo šaknų

įaugimo sertifikatą. RESITRIX® SK W Full 

Bond gali būti montuojama ant įvairiausių  

paviršių, naudojama kaip galutinė stogo danga,

SK / SAVAIME LIPNIOS SISTEMOS

RESITRIX® CL yra klasikinė EPDM  

hidroizoliacinė membrana, skirta karštam ir   

šaltam klijavimui, patartina poliuretano klijais.  

Per dešimtmečius ji įrodė savo patikimumą

praktikoje, sumontavus dešimtis tūkstančių

kvadratinių metrų ant plokščių stogų.

CL / PU KLIJAIS KLIJUOJAMA SISTEMA

MEDŽIAGOS SUDĖTIS

600
%

žalių stogų paklotui ar gyvenamų namų stogų 

sistemoms.


