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Rewolucyjne membrany EPDM do zastosowań na płaskie  
dachy i rynny wewnętrzne



RubberShell jest 
wysokiej jakości 
membraną , odporną 
na promieniowanie 
UV oraz ozonowe

RubberShell jest samoprzylepną , 
zbrojoną membraną EPDM stosowaną 
w celu szybkiej i bezpiecznej izolacji 
przeciwwilgociowej na dachach o małym 
spadku a także w uszczelnianiu ścian 
budynków. RubberShell ma wszechstronne 
zastosowanie zapewniające najlepsze 
efekty hydroizolacji budynków.
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To, co wyróżnia RubberShell to połączenie zalet 
membrany EPDM i korzyści pozyskiwanych z 
papy. To oznacza łatwość instalacji, elastyczność 
i trwałość produktu w kombinacji z wytapianym 
materiałem przyczepnym do różnych rodzajów 
powierzchni. W miejscach o skomplikowanych 
kształtach, uszczelnienie produktem RubberShell 
nie stanowi problemu, z zachowaniem wizualnej 
kontroli poprawności wykonania. Łatwość i szybkość 
zastosowania produktu idzie w parze z trwałością i 
solidnością. 

RubberShell to membrana zbrojona siatką z 
włókna szklanego, składająca się z wielu warstw. 
Dzięki siatce zbrojącej produkt jest wytrzymały i 
stabilny wymiarowo, ale jednocześnie zachowuje 
elastyczność. Górna warstwa składa się ze 
zbrojonego kauczuku na bazie EPDM, a dolna 
warstwa to wysokomodyfikowany bitum. Dla 
zapewnienia trwałości w czasie RubberShell jest 
odporna na promieniowanie UV i bez przeszkód może 
być stosowana we wszystkich klimatach.



4 - RUBBERSHELL

RubberShell SA-FR   self=adhesive

Elastyczna membrana EPDM

Zbrojona siatką z włókna szklanego, czyni produkt 
wytrzymałym i stabilnym wymiarowo

Samoprzylepna, polimerowo-modyfikowana 
bitumiczna warstwa przylegająca do większości 
powierzchni

Warstwa ochronnej taśmy, którą należy usunąć 
przed instalacją

RubberShell – wyróżniamy dwa rodzaje ze względu na grubość i parametry:

-  RubberShell SA-FR 2,5mm wykorzystywany w branży dachowej. Charakteryzuje się bardzo dobrymi 
właściwościami ppoż. w szerokim wachlarzu konstrukcji dachowych. 

- RubberShell SA 1,6mm do uszczelnienia rynien i fasad.



Szybka i bezpieczna instalacja bez 
użycia otwartych płomieni

RubberShell jest samoprzylepny i może być 
zastosowany na dachach balastowanych i w 
pełni klejonych. Zgrzewy potraktowane gorącym 
powietrzem zapewniają solidną spoinę, przy 
jednoczesnym wypływie na zakładach. W zetknięciu z 
wysoką temperaturą wzdłuż szwu pojawia się wypływ 
bitumu, tworząc jednocześnie trwałe uszczelnienie. 
Instalacja materiału odbywa się w pełni bez użycia 
otwartych płomieni.
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Łatwość instalacji

Do instalacji RubberShell tak naprawdę nie trzeba 
wielu akcesoriów. Praktycznie każdy detal może 
być wykonany za pomocą membrany. To wszystko 
sprawia, że instalacja nie jest skomplikowana, a na 
dodatek bardzo opłacalna.

Bez konserwacji

RubberShell nie wymaga żadnej konserwacji. 
Membrana zachowa swoje właściwości przez lata. 
Zalecamy regularnie poddawać dachy inspekcjom 
w celu wyeliminowania uszkodzeń mechanicznych i 
utrzymania sprawnych odpływów.

RubberShell jako system dachowy
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RubberShell jest również dostępny w wersji 
1,6mm. Dzięki temu membrana jest bardziej 
elastyczna i nadaje się do zastosowań rynnowych 
(indywidualnych), okładzin budynków oraz zastosowań 
paroizolacyjnych.

Szerokość pasa dopasowana do 
potrzeb klienta

RubberShell jest dostępny w kilku szerokościach co 
powoduje dopasowanie do potrzeb klienta.  
 

Różne obszary zastosowań

RubberShell rozwiązuje problemy w wielu krytycznych 
szczegółach uszczelnienia budynku. Można go 
zastosować do fundamentów budynków jako 
izolację płyty fundamentowej lub jako izolację 
ścian szczelinowych. Na rynku fasad RubberShell 
znajdzie zastosowanie jako uszczelnienie pomiędzy 
profilem okna a ścianą budynku. Niezawodność 
RubberShell sprawia, że jest ona naturalnym 
wyborem do pionowych powierzchni i wykańczania 
skomplikowanych detali.

Oszczędność energii

RubberShell może być użyty jako warstwa 
hermetyzująca, co sprawia, że budynek zapewnia 
niskie zużycie energii. Zwiększenie szczelności 
powietrznej budynku pozwala właścicielom 
nieruchomości znacznie zaoszczędzić na rocznych 
kosztach energii zarówno chłodzenia jak i ogrzewania.

Pasy RubberShell SA
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Dlaczego RubberShell?

    Szybkość, łatwość oraz niezawodność 
instalacji

    Odporność na promieniowanie 
ultrafioletowe (UV) i ozonowe

    Elastyczność > 300%
    Wysoka odporność na temperaturę
    Aplikacja bez użycia otwartych płomieni 

(bezpieczeństwo ppoż)
    Oczekiwana żywotność membrany 

ponad 50 lat

    Nie wymaga konserwacji
    Wykorzystywany do większości 

typów dachów zarówno nowych jak i 
remontowanych

    Różnorodność wyboru szerokości do 
zastosowania na rynny, aplikacjach 
paroizolacyjnych i okładzinach 
budynków

    Zapewniamy zespół wsparcia 
technicznego

Szkolenie i wsparcie dla branży 
dachowej

Zdajemy sobie sprawę, że wiedza i szkolenie idą w 
parze z produktem, dlatego poświęcamy dużo czasu, 
aby przeszkolić i zapewnić odpowiedni instruktaż 
instalatorom membrany RubberShell EPDM. Jedynie 
wykwalifikowani wykonawcy mają pełne uprawnienia 
do używania produktów RubberShell.

Dodatkowo zapewniamy wsparcie 
techniczne począwszy od 
wyceny, przez montaż, po serwis 
posprzedażny, jeśli wystąpi taka 
potrzeba.

Certyfikaty i aprobaty techniczne

Działamy zgodnie z regulacjami ISO 9001 i ISO 14000. 
Wszystkie nasze produkty i systemy testowaliśmy 
zgodnie z odpowiednimi standardami, pod nadzorem 
niezależnych instytucji i 
laboratoriów otrzymując w 
efekcie certyfikaty właściwe 
dla rynków, na których 
funkcjonujemy.



We make 
water proofing easy

SealEco jest producentem membran EPDM użytkowanych do hydroizolacji. Będąc 
naszym partnerem otrzymasz dostęp do naszej ponad 50-letniej wiedzy o produkcie, 
doświadczenia i możliwości dostarczania najlepszych rozwiązań dla Twoich potrzeb. 
Produkty SealEco były z powodzeniem instalowane nawet w najbardziej ekstremalnych 
klimatach na całym świecie. Wysoka jakość produktu pozostaje niezmienna podczas jego 
użytkowania.

Oprócz hydroizolacji budynków, stawów, zbiorników, pokryw lub basenów stosowanych 
do użytku przemysłowego lub rolniczego nasze innowacyjne produkty i umiejętności 
zapewniają ofertę rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb. SealEco oferuje wsparcie 
w trakcie realizacji Twoich projektów. Nie tylko oferujemy odpowiednie systemy i 
rozwiązania wodoszczelne, ale także ułatwiamy Twoją pracę. 

SealEco przestrzega wysokich standardów i wartości w naszych codziennych działaniach. 
Wbudowaliśmy w naszą pracę cel, aby wpływać w minimalnym stopniu na środowisko 
zarówno poprzez nasze produkty jak i praktyki. Wspieramy naszych partnerów. Dzięki 
skutecznej pracy zespołowej, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszej organizacji, 
zapewniamy wysoką jakość we wszystkim co robimy.
SealEco jest częścią Nordic Waterproofing Group, gdzie wszyscy nasi pracownicy (ponad 
1000 osób) są odpowiedzialni, uczciwi i ambitni, gotowi sprostać z nadwyżką Twoim 
oczekiwaniom.

Twój dostawca Systemu RubberShell: 

W celu uzyskania dalszych informacji, odwiedź stronę www.sealeco.com


