БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Описание:Тези мембрани са произведени от висококачествен дестилиран битум, модифициран с
еластопластомерни полимери, атактен полипропилен (APP) или стирен-бутадиен-стирен (SBS) и
селективно подбран стабилизиращ пълнител.
Gemini Vapour APP -10°C – пароизолация
Използва се като парна бариера в покривни изолационни системи, с цел предотвратяване
навлизане на влага от вътрешността на сградата в топлоизолационния слой. Армирана с
фибростъкло, стабилизирано надлъжно с усилени стъкловлакнести нишки, което придава на
мембраната изключителна дименсионна стабилност. Комбинирана с алуминиево фолио, тя
е абсолютна пароизолация.

Gemini Vapor 3 mm
Gemini Vapor 4 mm

м2
м2

кв. пясък
кв. пясък

1 х 10м
1 х 10м

9.51лв/м2
13,10 лв/м2

Cut fire - пожароустойчива хидроизолация
Предпазва сградите, околната среда и здравето на хората, като възпрепятства
разпространението на пожар с външен причинител (например огън от съседни постройки) и
ограничава негативните му последици. Работи посредством физическа реакция, която
възниква в случай на пожар в непосредствена близост. Активният графитен елемент е
интегриран между слоевете на мембраната, без да се променя техническият ѝ състав
(армировка и композит). Полага се по обичайният газопламъченметод.

м2

Cut fire 4.5 kg

кв. пясък

1 х 10м

Pegasus Spot - Пародренажни битумни мембрани
Представляват еластопластомерна битумна мембрана със стъклофибърна армировка и
фабрично перфорирани отвори с диаметър 40 мм. Положена, осъществява 15% контактна
площ с покривната основа. Използва се в комбинация със система отдушници като осигурява
успешно отвеждане на остатъчна влага от основата и предотвратява последващо образуване
на балони в хидроизолационното покритие.
Pegasus Spot
м2
кв. пясък
1 х 30м

По запитване

3,22лв/м2

Gemini Bridge (Ponti) APP -10°C - мостова хидроизолация
Специално разработена за хидроизолация на мостови конструкции и позволява директно
полагане на асфалтова смес върху нея без необходимост от допълнителна защита. Високата
якост на опън на мембраната се дължи на армировката от устойчив на гниене нетъкан тежък
полиестер, стабилизиран надлъжно с усилено стъкловлакнести нишки.

м2
м2

Gemini Bridge 4 mm
Gemini Bridge 5 mm

кв. пясък
кв. пясък

1 х 10м
1 х 10м

10,86лв/м2
12,03лв/м2

Gemini Garden APP -10°C - кореноустойчива хидроизолация
Осигурява втори кореноустойчив хидроизолационен пласт в покриви-градини и при
озеленени трафик зони. Специални химически добавки в състава ѝ възпрепятстват
преминаване корените на растенията, както през листовете хидроизолация, така и в зоната
на снадките.
Gemini Garden 4 mm
Gemini Garden 5 mm

м2
м2

кв. пясък
кв. пясък

1 х 10м
1 х 10м

11,03 лв/м2
12,73 лв/м2

Всички цени са в лева без ДДС, франко производствена база на Мухтаров ООД гр. Варна.
Мухтаров ООД си запазва правото за промяна на цените без предизвестие
гр. Варна, Промишлена Зона ПЛАНОВА 926; тел.: 052 510 622; факс: 052 510 621; e-mail: office@muhtarov.com; web: www.muhtarov.com

