
Wymiary rolki
Długość: 50 m / Szerokość: 1,5 m / Pow.: 75 m2

Paleta
16 rolek = 1‘200 m2 

Wymiary rolki
Długość: 25 m / Szerokość: 2,8 m / Pow.: 70 m2

Paleta
25 rolek = 1‘750 m2 

Ampatop® Secura

Ampatop® Secura [1,5 m] Ampatop® Secura plus
z paskiem klejącym

Wymiary rolki
Długość: 50 m / Szerokość: 1,5 m / Pow.: 75 m2

Paleta
16 rolek = 1‘200 m2 

Ampatop® Secura [2,8 m]

 Odporna na intensywny deszcz 
i starzenie

 Paroprzepuszczalna

 Technologia monolityczna

 Antypoślizgowa z obydwóch 
stron

 Nadruki ułatwiające cięcie i 
orientację

Membrana dachowa

Szczegóły techniczne:

Wartość sD 0,15

Masa powierzchniowa 220 g/m2

Grubość 0,78 mm

Klasa ogniowa E

Wytrzymałość na rozerwanie

  podłużna 300 N/5 cm

  poprzeczna 350 N/5 cm

Odporność na rozciąganie

  podłużna 40%

  poprzeczna 50%

Odporność na przesiąkanie W1

Ekspozycja na zewnątrz 3 miesiące

Minimalny kąt dachu 10°

Oznaczenie CE EN 13859-1:2005-

 05/2006
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3 Membrana dachowa Ampatop® Secura
23 Paroizolacja Ampatex® DB 90
27 Taśma klejąca Ampacoll® INT

29
Taśma klejąca Ampacoll® XT, 60 mm
(Ampatop® Secura plus: pasek klejący)

47 Uszczelnienie gwoździ Ampacoll® ND.Band
84 Okładzina

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia

Years Warranty

Wraz z Ampatop® Secura można 
stosować następujące produkty:

 Ampacoll® XT
 Ampacoll® BK535
 Ampacoll® Primer 531
 Ampacoll® ND
 Ampacoll® ND.Band
 Ampacoll® ND Duo

Wskazówki dotyczące układania
Membrana dachowa Ampatop® Secura powinna być układana na istniejącej konstrukcji równolegle do okapu dachu, na zakładkę o 
szerokości 10cm. Następnie w miejscu zakładki powinna zostać przybita do konstrukcji gwoździami o szerokich główkach lub zszyw-
kami, tak aby zakładka zakrywała gwoździe lub zszywki. Zakładkę należy zakleić taśmą Ampacoll® XT 60 mm mocno dociskając 
taśmę, aby zapewnić wodo – i wiatroszczelność membrany. Połączenia ukośne również powinny mieć 10-centymetrowe zakładki 
zaklejone taśmą Ampacoll® XT 60 mm lub klejem Ampacoll® Superfix. Mocowanie kontrłat należy uszczelnić w miejscach wbicia 
gwoździ paskami Ampacoll® ND lub taśmami Ampacoll® ND.Band / ND Duo. Połączenia z rynnami oraz krawędziami kominów, 
okien połaciowych i innych wbudowanych elementów muszą zostać trwale zaklejone klejem Ampacoll® Superfix oraz zabezpieczone 
mechanicznie. Przepusty takie jak szyby i kanały wentylacyjne powinny zostać zabezpieczone taśmą z kauczuku butylowego Am-
pacoll® BK 535. Na powierzchniach porowatych, zakurzonych lub włóknistych przed zastosowaniem taśmy z kauczuku butylowego 
Ampacoll® BK należy nałożyć podkład Ampacoll® Primer 531 lub Ampacoll® Connecto.

Uwagi
Należy użyć kontrłat, aby zabezpieczyć membranę po jej położeniu (np. przeciw szkodom spowodowanym burzami lub wichurami). 
Jeżeli paski/taśma uszczelniająca gwoździe jest przyklejona bezpośrednio do membrany, warstwa kleju stworzy dodatkowe zabez-
pieczenie. Miejsca penetracji mocowań są lepiej uszczelnione, jeżeli kontrłaty są przykręcane śrubami, a nie przybijane gwoździami. 
Nie jest możliwe aplikowanie kleju na wilgotną, a tym bardziej mokrą membranę. Jeżeli zajdzie konieczność chodzenia po membranie 
przed jej zamocowaniem, należy się upewnić, iż zostały zastosowane odpowiednie techniki, lub zabezpieczyć membranę w miejscach 
szczególnie narażonych na ruch (np. włazy). Chemikalia, środki konserwujące drewno oraz alkalia mogą zmniejszyć odporność mem-
brany na przenikanie wody i w związku z tym powinno się ich unikać – w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt. Więcej informacji 
i praktycznych wskazówek dotyczących zastosowania naszych produktów znajduje się na stronie www.ampack.eu oraz w aktualnym 
katalogu produktów Program Sprzedaży Polska w części «Systemowa Technologia Klejenia».

ISO 9001:2008
Swiss Research

*  Gwarancja pro-
ducenta obejmuje 
koszty demontażu 
i wymiany jak 
również szkód 
wynikowych, 
łącznie z 
materiałami na 
wymianę.

Niniejsza karta obowiązuje do momentu uzyskania nowej wiedzy. Aktualne informacje 
dostępne są na www.ampack.eu © Ampack AG, Rorschach, 01.2010
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Nasz partner w Polsce:
Klima-Tech Sp.J.
Domy z klimatem
ul. Ogrodowa 55, PL-83-000 Juszkowo k/Gdańska
Tel. (+48) 506 040 002, (+48) 506 117 484
Fax (+48) 58 322 14 00
www.domyzklimatem.com, biuro@domyzklimatem.com

Ampack AG
Seebleichestrasse 50
CH-9401 Rorschach
Phone +41 (0)71 858 38 00
Fax +41 (0)71 858 38 37
ampack@ampack.eu
www.ampack.eu


