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Membranele Arco Thermo AD sunt fabricate cu finisaj de film PE termofuzibil pe fața superioară.

  
Arco Thermo AD este o membrană pe bază de bitum distilat modificat cu polimeri elastomeri (SBS) 
și aditivi termo-aderenți. Armătura este de tip poliesteric (P) armată cu fibre de sticlă răsucite 
dispuse longitudinal sau împâslitură de fibră de sticlă armată longitudinal (V). Compoziția 
membranei oferă proprietăți excelente de aderență, elasticitate, flexibilitate la rece (-20°C), 
durabilitate și rezistență mecanică.

1. Descriere

- căldurii degajate de flacăra arzătorului sau jetul de aer cald aplicat pe partea superioară a 
membranei, evitându-se astfel distrugerea suportului.

Hidroizolarea suprafețelor termosensibile (lemn, EPS).

Arco Thermo AD se aplică prin simpla așezare pe suportul din polistiren sau lemn. Aderența 
membranei la suport se va realiza prin transferul termic rezultat în urma:

3. Date tehnice

- acțiunii razelor solare, în zilele cu temperaturi ridicate

2. Utilizare

Marginile de suprapunere laterale și suprafața de așezare a membranei sunt protejate de o folie 
siliconată detașabilă.
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3. Date tehnice
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