
 

ALBAU SIA V 03 

Produkta tehnisko datu lapa 
v1 

Lapa 1 

Lapas 2 

 

RAŽOTS EIROPĀ  

Izplatītājs: SIA “Albau” – Ritvari, Rumbula, Ropažu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.nr. – 40103561205 

www.albau.eu.        www.xbau.eu. 

 
 

4-320 / Drenāžas membrāna  
 

 
                       
 

  

 
 
 
 

 
Sertificēts atbilstoši CE standartam EN 13967 

Tehniskie dati: 

Materiāls: HDPE 

Krāsa: Melna 

Izciļņu skaits: 2’500 izciļņi/m2 

Izciļņu augstums: 4 mm 

Garums: 20 m 

Spiedes stiprība: 320 kN/m2 

Ekspluatācijas temperatūra: -30°C līdz +80°C 

Bioloģiskās īpašības: Izturīga pret sēnītēm, baktērijām, pelējumu un augu sakņu iedarbību 

Fizioloģiskās īpašības: Drošs dzeramajam ūdenim 

Uguns drošība: E klase 
 

 

 

Īpašības: 

Albau drenāžas membrāna 4-320 veido efektīvu drenāžas sistēmu, tā paredzēta iekštelpu 
horizontālajām virsmām. Membrāna sastāv no augstas kvalitātes HDPE membrānas.  Šī drenāžas membrāna ir 
īpaši izveidota grīdu segumu aizsardzībai pret kapilāro mitrumu. Kā arī tā var tikt lietota kā pamatu pedas 
pabetonējuma aizstājējs. Īpašā zemo izciļņu forma (aptuveni 4mm augstumā) samazina grīdas līmeņa izmaiņas, 
nodrošinot pietiekamu gaisa spraugu ūdens tvaiku radītā spiediena kompensācijai. 

Drenāžas membrāna ir izdevīga alternatīva betona pamatkārtai. Šāds risinājums ļauj strādāt jebkādos 
laikapstākļos, un papildus tiek iegūts laiks, kas būtu nepieciešams betona pamatkārtas cietēšanai.  
 

 

 

SKU Svītrkods Platums 

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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Uzstādīšanas instrukcijas: 

• Izrullējiet drenāžas membrānu uz stabilas, līdzenas 
virsmas, ļaujot loksnēm pārklāties par 20 cm gan 
gareniski, gan šķērsām; ieteicams izvēlēties pēc iespējas 
platāku rulli.  

• Drenāžas membrāna nodrošina aizsardzību pret grunts 
mitrumu. Tā arī novērš cementa piena noplūšanu no 
svaigās betona masas. 

• Membrāna ir piemērota gan jaunceltnēm, gan 
renovācijas projektiem; tā ir savietojama ar dažādiem 
grīdu tipiem. Kā arī ir piemērota uzstādīšanai ar skaņu 
izolējošām membrānām vai dažādām grīdu apsildes 
sistēmām. 

• Pēc membrānas ieklāšanas, tai virsū pa diagonāli kārto starplikas, uz tām novieto armatūras sietu un 
var liet betonu.  

 

Aksesuāri: 

ALB-BAT-20/30 4751023407333 Butila līmlente 

ALB-GLUE-WM/310 4751023407302 Elastīga līme hidroizolācijas membrānām 
 


