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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 

INDEXTENE HDPE SUPER 
Savaime lipni hidroizoliacinė membrana, apsaugota HDPE  

plėvele, skirta pamatų, balkonų, vonių bei požeminių 

sienų hidroizoliavimui  
 
INDEXTENE HDPE SUPER – tai HDPE membrana, padengta 
elastiniu polimeriniu bitumu, kuris gerai sukimba su 
hidroizoliuojamu paviršiumi net ir žemoje temperatūroje. Šios 
membranos išskirtinumas iš analogiškų savaime lipnių HDPE 
membranų yra tai, kad apatinis jos sluoksnis yra armuotas, kas 
padidina membranos atsparumą ir matmenų stabilumą. HDPE aukšto 
tankio plėvelė atlieka hidroizoliacijos paskirtį ir suteikia membranai 
mechaninį stiprį, o savaime lipnus sluoksnis garantuoja puikų 
sandarinimą net ir ant nelygių paviršių. Stiklo pluošto armavimas išlaiko 
matmenų stabilųmą ir temperatūrinį membranos atsparumą. 
Membranos šonuose yra 5 cm pločio juosta be HDPE plėvelės, kas 
formuojant 10 cm persidengimus leidžia sudaryti ypatingai tvirtas 
siūles.  
 

Savybės 
- Lengvai padengia net sudėtingus paviršius; 
- Nereikia profesionalios įrangos padengimui; 
- Patikimai suklijuojamos siūlės dėl dvigubų persidengimo 

juostų; 
- Pluoštu armuotas apatinis sluoksnis suteikia stabilumo. 

 

Panaudojimas 
Tvirtinant  membraną nereikia naudoti nei klijų, nei suvirinimo ar litavimo aparatų. INDEXTENE HDPE SUPER 
prilimpa prie daugumos įprastų statybinių paviršių. Jos nereikia šildyti. Todėl ją patogu naudoti mažiems 
paviršiams, bei vietose, kur sudėtinga priklijuoti kitas membranas. INDEXTENE HDPE SUPER galima naudoti 
pamatų, požeminių sienų, balkonų, vonių hidroizoliavimui, bei požeminių rezervuarų ir vamzdynų apsaugai. 
 

Dengimas 
Nuėmus silikoninę plėvelę, membrana priklijuojama ją atidžiai prispaudžiant. Ypatingai gerai ji turi būti 
prispaudžiama siūlėse. Šoninėse siūlėse persidengimai turi būti 10 cm, o galuose membrana turi persidengti 15 
cm. Geram sukibimui reikia, kad hidroizoliuojamas paviršius būtų švarus ir sausas. Membrana sukimba su 
dauguma paviršių: betonu, metalu, medžiu, OSB plokštėm, polistirenu, poliuretanu ir pan. Dengiant membraną ant 
porėtų paviršių betonas, senas mūras, medžio plokštės ir pan., paviršių pirmiausia reikia padengti gruntu 
INDENEVER PRIMER E, išeiga 250-500 gr/m

2
. INDEXTENE HDPE SUPER turi būti dengiama, kai aplinkos 

temperatūra nežemesnė nei 5°C, kai nelyja. Karštu oru lipnusis membranos sluoksnis suminkštėja, šaltyje, jis 
sukietėja ir sunkiau limpa. Dengiant šaltu oru, galima membraną pašildyti karšto oro srove, kad geriau sukibtų. 
HDPE membrana nėra atspari UV spinduliams ilgam poveikiui, todėl membrana turi būti nuo jų apsaugota. Jei 
membrana dengiama ant pamatinių sienų vertikaliai, viršuje ją reikia mechaniškai pritvirtinti. 
 

Pakuotė ir sandėliavimas 
Membrana supakuota rulonais po 1,05×15 m. Rulonai sandėliuojami uždengti, apsaugoti nuo saulės ir lietaus. 
INDEXTENE HDPE SUPER negalima palikti neuždengto ilgam laikui. Rulonus galima išpakuoti tik prieš pat 
dengimą. 
 

Sertifikavimas 
INDEXTENE HDPE SUPER membrana sertifikuota pagal EN 13707 (vieno sluoksnio armuotos hidroizoliacinės 
bituminės membranos) ir EN 13969 (bituminės hidroizoliacinės membranos pamatams ir rezervuarams). 
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Techniniai duomenys 
Storis (EN 1849-1) 2,0 mm, ±0,2 

Rulono išmatavimai (EN 1848-1) 1,05x15 m 

Atsparumas vandens spaudimui (EN 1928-B metodas) 60 kPa 

Atsparumas nuplėšimui (EN 12316-1) 80 N/50 mm 

Atsparumas plyšimui (EN 12317-1) 350/350 N/50 mm 

Pailgėjimas tempiant (išilgai/skersai) (EN 12311-1) 500/300 N/50 mm 

Pailgėjimas (EN 12311-1) 90/180% 

Atsparumas apkrovoms (EN  123691-A metodas) 300 mm 

Atsparumas statinėms apkrovoms (EN 12730) 10 kg 

Atsparumas pradūrimui (EN 12310-1) 200/200 N 

Matmenų stabilumas (EN 1107-1) -0,1/+0,1 

Lankstumas žemoje temperatūroje (EN 1109) -25°C 

Atsparumas aukštai temperatūrai (EN 1110) +90°C 

Reakcija į ugnį (EN 13501-5) F roof 

 
 


