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4-320 / Drenažinė membrana 
 

 
                       
 

  
 
 
 

 
 

Sertifikuota pagal CE standartą EN 13967 
 
Techniniai duomenys: 

Medžiaga: HDPE 

Spalva: Juoda 

Įdubimų skaičius: 2500 įdubimų/m2 

Įdubimų aukštis: 4 mm 

Ilgis: 20 m 

Atsparumas slėgiui: 320 kN/m2 

Temperatūros atsparumas: -30°C iki +80°C 

Biologinės ypatybės: Atsparus bakterijoms ir grybeliui, puvimui, šaknų poveikiui 

Fiziologinės ypatybės: Saugus geriamajam vandeniui 

Degumo klasė: E klasė 
 
 

 
 
Privalumai: 

Albau drenažinė membrana 4-320 yra veiksminga apsaugos ir drenažo sistema, skirta horizontalioms 
vidaus patalpoms. Membraną sudaro aukštos kokybės HDPE lakštas. Šis naujas plokščias lakštas buvo specialiai 
sukurtas grindų dangoms, kad apsaugotų nuo kylančios drėgmės ir užterštumo. Be to, ji gali būti naudojama kaip 
lieso betono pagrindo pakaitalas. Dėl specialios mažos įdubimų formos (apie 4 mm) grindų lygio pokyčiai 
sumažinami iki minimumo, tačiau kartu užtikrinamas pakankamas oro tarpas, kad būtų kompensuojamas garų 
slėgis. 

Drenažinė membrana yra nebrangi alternatyva ploniems betoniniams pagrindams. Kadangi įdubos 
patikimai atskiria pamatų sienelę nuo grunto, įdubusi plėvelė atlieka plono betono funkciją. Dėl to galima dirbti 
bet kokiu oru; nereikia laukti, kol sukietės betonas. 
 
 
 
 
 

Prekės kodas EAN kodas Plotis 

ALB-DM-4-320-1/20 4751023407203 1 m 
ALB-DM-4-320-1.5/20 4751023407401 1,5 m 
ALB-DM-4-320-2/20 4751023407418 2 m 
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Montavimo instrukcija: 

• Išvyniokite drenažinę membraną ant lygaus stabilaus 
paviršiaus, kad lakštai išilgai ir skersai persidengtų 
20cm; rekomenduojama, kad ritiniai būtų platesni.  

• Drenažinė membrana apsaugo nuo kylančios drėgmės. 
Ji taip pat neleidžia cemento masei tekėti žemyn. 

• Ji tinka tiek naujiems, tiek renovuojamiems pastatams; 
plėvelę taip pat galima naudoti kartu su įvairiomis 
grindų dangomis. Ją taip pat galima derinti su garso 
izoliacija arba įvairiomis grindų šildymo sistemomis.. 

• Įrengus membraną, po armatūros tinkleliu - tiesiai ant 
membranos - įstrižai uždėkite betono tarpiklius ir 
galima pilti cemento masę.. 

 

Priedai: 

ALB-BAT-20/30 4751023407333 Lipni butilo juosta 

ALB-GLUE-WM/310 4751023407302 Elastiniai klijai hidroizoliacinei membranai 
 


