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ALUSHELL

AluShell jest wysokiej klasy samoprzylepną paroizolacją, składającą 
się ze zbrojonej folii aluminiowej, bitumicznej warstwy samoprzylepnej 
z bitumu modyfikowanego SBS oraz silikonowej folii ochronnej. Z 
uwagi na wysoką odporność na przepuszczalność pary wodnej, 
AluShell może być stosowany na prawie wszystkich dachach 
płaskich, w połączeniu z większością warunków wilgotnościowych 
wewnątrz budynku. 

Dane techniczne 
AluShell jest dostępny w dwóch grubościach: 0,4 mm i 0,6 mm.
AluShell 0,4 mm może być stosowany wyłącznie z pokryciami 
dachowymi mocowanymi mechanicznie.

Charakterystyka Jednostka AluShell 0,6 AluShell 0,4

Szerokość mm 1 080 1 080

Długość rolki m 30 50

Rolki/paleta pcs 24 30

m2/paleta  m2 777,6 1 620

Rolki/waga  +/- 10% kg/rolka 20,6 22,6

µd m > 1 500 > 1 500

Ekspozycja na warunki pogodowe < 3 tygodnie Do natychmiastowego przykrycia 

Odpowiednie podłoża 
Blacha profilowana, beton, 
płyty drewnopochodne

Tylko z pokryciami dachowymi 
mocowanymi mechanicznie 
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A: Kompozytowa warstwa aluminium
B: Zbrojenie siatką z włókna szklanego
C: Samoprzylepna warstwa bitumiczna SBS 
D: Folia ochronna

Sposób użycia 
AluShell może być układany w temperaturach pomiędzy +5°C oraz 40°C. W temperaturach poniżej 10°C zalecamy uprzednie 
przechowywanie produktu w temperaturze pokojowej, aż do czasu jego montażu. Podłoże do przekrycia powinno być czyste, 
suche, gładkie i wolne od kurzu czy zatłuszczeń. W przypadku klejenia do podłoża zastosować grunt Primer 9800.
Rozwinąć AluShell z zakładem na szew minimum 80 mm. Usunąć folię ochronną i docisnąć mocno do podłoża. Zakłady rolować 
za pomocą wałka silikonowego. 

Właściwości fizyczne
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w środowisku suchym, wolnym od kurzu, w temperaturach pomiędzy +5°C i 30°C.
Przechowywać rolki w pozycji pionowej bez nacisku.
Okres przechowywania: 12 miesięcy.

Dopuszczenia, Certyfikaty & Specyfikacje
CE: EN 13970, Elastyczne arkusze do izolacji przeciwwodnych - Paroizolacje bitumiczne

Zastrzeżenia 
Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje są dostępne na stronie  
www.sealeco.com.

KARTA TECHNICZNA

Dostępność zależy od kraju. Prosimy skontaktować się z Waszym lokalnym dostawcą w zakresie dostępności.


