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PROFILUL SOCIETĂŢII FATRA, a.s.
Fatra, a.s. este unul dintre cei mai mari prelucrători de PVC şi face parte din
industria plasticului din RC şi din Europa Centrală.
Mai mult de jumătate din producţia acesteia este destinată pentru pieţele externe.
Fatra, a.s. exploatează o tehnologie modernă de prelucrare a materialelor plastice, în două uzine de producţie din
Napajedla şi Chropyně, unde lucrează aproape 1000 de anagajaţi.
Fatra, a.s. face parte din grupul AGROFERT HOLDING, care uneşte marile subiecte orientate asupra agriculturii, industriei
alimentare şi chimiei. AGROFERT, a.s. este astăzi grupul cu cea mai mare cifră de afaceri în agricultura cehă şi cu a a doua
cea mai mare în chimia cehă.

PRODUCŢIA ŞI VÂNZAREA
Categoriile de bază ale produselor se împart în produse din PVC şi TPO :
•	Învelitoare de pardoseli PVC sub marca LINO FATRA, THERMOFIX, FatraClick şi SPORTING Membrana hidroizolatoare
FATRAFOL de acoperiş, de terasament, pentru iazuri şi specială
• Membrane tehnice de vinil
• Profile extrudate
• Granulat PVC
• BO PET – membrane de poliester orientate biaxial TENOLAN, FOLAM
•	PPF şi L – membrane permeabile la vapori şi laminate sub marca SONTEK F, SONTEK L Produse speciale – membrane şi
plăci, produse injectate
Producţia şi vânzarea sunt certificate conform normelor ČSN EN ISO 9001 şi 4001.

www.fatrafol.cz
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MEMBRANE HIDROIZOLATOARE
DE ACOPERIŞ FATRAFOL

calitate
înaltă
Hidroizolaţia durabilă şi
de calitate a acoperişului
este unul dintre cele mai
importante elemente la
realizarea construcţiei.
Unele dintre materialele cele
mai moderne utilizate sunt
membranele hidroizolatoare
din PVC şi TPO FATRAFOL, de
la producătorul ceh Fatra, a.s.
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MEMBRANE HIDROIZOLATOARE
DE ACOPERIŞ FATRAFOL

Sistemul hidroizolator de membrane de acoperiş FATRAFOL - S este destinat pentru
învelitorile clădirilor cu acoperiş plat sau înclinat pe construcţiile locative, publice,
administrative, industriale, agricole, sportive ş.a. Învelitoarea sistemului FATRAFOL – S este
adecvată pentru acoperişuri cu una sau mai multe mantale, aerisite şi neaerisite, cu izolaţie
termică sub şi pe învelitoare, acoperişuri înclinate şi fără scurgere, pentru acoperişuri
circulabile şi necirculabile, prevăzute cu piatră spartă sau sol, cu grădină, irigaţie ş.a.
Membrana etanşă a sistemului FATRAFOL - S, în funcţie de tip, poate fi aplicată pe toate
suporturile atât la construcţiile noi, cât şi la modernizarea obiectelor mai vechi.

PRIORITĂŢI
rezistenţă execelentă la influenţele climaterice
rigiditate şi rezistenţă
rezistenţă chimică foarte bună
permeabilitate înaltă la vaporii de apă
rezistenţă contra creşterii rădăcinilor
sudabilitate excelentă
solicitare minimă a construcţiei portante a acoperişului
Recomandăm FATRAFOL 810
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FATRAFOL 810 a 810/V

MEMBRANE DE ACOPERIŞ PENTRU ÎNVELITORI HIDROIZOLATOARE ANCORATE MECANIC

CARACTERISTICĂ
• membrană de acoperiş pe bază de PVC-P armată cu plasă de poliester
• rezistă la razele UV, poate fi expusă direct a intemperii, se fabrică în diferite culori
• FATRAFOL 810 şi FATRAFOL 810 AA sunt fabricate prin cilindrare şi laminare
• FATRAFOL 810/V este fabricată prin extruziune multiplă
• FATRAFOL 810 AA (810/V AA) are o rezistenţă mărită la incendiu

DOMENIU DE UTILIZARE
pentru sisteme ancorate mecanic cu hidroizolaţie expusă direct la intemperii, fără straturi de utilizare şi protecţie
se fabrică şi în culoare albă, cu reflexibilitate mărită la razele solare (SRI 108)
Membrana se poate combina reciproc prin sudare cu aer cald, la temperatura mediului mai mare de −5 °C.

FATRAFOL 810

Grosime (mm)

Lăţime (mm)

Lungime (m)

m2/sul

1,2

1300

20,0

26,00

1,5

1300

20,0

26,00

2,0

1300

15,0

19,50

1025

25,0

25,625

1600

25,0

40,00

2050

25,0

51,25

1025

20,0

20,50

1600

20,0

32,00

2050

20,0

41,00

1,8

2050

16,5

33,825

2

2050

15,0

30,75

1,2

FATRAFOL 810/V

1,5

Pentru variante color şi dimensiuni non-standard ale membranelor, contactaţi secţia comercială Fatra, a.s.
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FATRAFOL 804

MEMBRANĂ DE ACOPERIŞ PENTRU PRELUCRAREA DETALIILOR ŞI SUPRAFEŢELOR
PROFILATE

CARACTERISTICĂ
• membrană nearmată (omogenă) pe bază de PVC-P
• rezistă la radiaţii UV, poate fi expusă direct la intemperii

DOMENIU DE UTILIZARE
• membrană complementară
• pentru prelucrarea suprafeţelor profilate şi detaliilor
•	
grosimea 1,5 mm este recomandată numai în combinaţie cu membrana de 1,2 mm
• în suprafaţa acoperişului, nu este adecvată ca înveitoare ancorată mecanic, pe întreaga suprafaţă
Membrana se poate combina reciproc prin sudare cu aer cald, la temperatura mediului mai mare de −5 °C.

FATRAFOL 804

Grosime (mm)

Lăţime (mm)

Lungime (m)

m2/sul

2,0

1200

15

18

1,5

1300

20

26

Pentru variante color şi lăţimi non-standard, contactaţi secţia comercială Fatra, a.s.

FATRAFOL 807

MEBRANĂ DE ACOPERIŞ PENTRU RENOVAREA ACOPERIŞURILOR DIN ASFALT

CARACTERISTICĂ
• membrană pe bază de PVC-P cu strat suport din textil neţesut PES
• rezistă la razele UV
• membrana poate fi expusă direct la intemperii
• membrana are un capăt lăsat fără textil neţesut, pentru permiterea îmbinării longitudinale a fâşiilor

DOMENIU DE UTILIZARE
• sanarea învelitorilor vechi din asfalt la acoperişurile plate
• sisteme lipite
• adecvată pentru contactul cu bitumenul
Membrana se poate îmbina reciproc prin sudare cu aer cald, la temperatura mediului mai mare de −5 °C. Lipirea de stratul suport trebuie
efectuată la temperaturile şi în condiţiile recomandate de către producătorul adezivului.
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FATRAFOL 807/V

MEMBRANĂ DE ACOPERIŞ PENTRU SISTEME LIPITE

CARACTERISTICĂ
• membrană pe bază de PVC-P cu strat suport din textil neţesut PES
• rezistă la razele UV şi poate fi expusă direct la intemperii
• construcţie similară ca la 807, însă stratul de PVC este omogen

DOMENIU DE UTILIZARE
• este destinată pentru lipirea direct pe construcţia mantalei acoperişului, care îndeplineşte cerinţele de planeitate (plăci cetris,
beton vibrat ş.a.), eventual pe un strat de izolaţie termică adecvată
• p
 entru lipire sunt adecvaţi adezivii poliuretanici expansivi
Membrana nu este adecvată pentru lipire pe suprafeţele de asfalt şi pentru ancorare mecanică. Membrana se poate îmbina reciproc prin
sudare cu aer cald, la temperatura mediului mai mare de −5 °C. Lipirea de stratul suport trebuie efectuată la temperaturile şi în condiţiile
recomandate de către producătorul adezivului.

Grosime (mm)

Lăţime (mm)

2,6 (PVC 1,5)

(capăt liber

Lungime (m)

m2/sul

15,4

20,00

1300

FATRAFOL 807

50 mm)

FATRAFOL 807/V

1.6 (PVC 1,2)

2050

19

38,95

1,9 (PVC 1,5)

(capăt liber

16

32,80

2,4 (PVC 2,0)

70 mm)

13

26,65

Pentru variante color şi dimensiuni non-standard ale membranei, contactaţi secţia comercială Fatra, a.s.
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FATRAFOL P 918

MEMBRANĂ DE ACOPERIŞ PE BAZĂ DE TPO (POLIOLEFINE TERMOPLASTICE)

CARACTERISTICĂ
• membrană cu lână de sticlă încorporată
• rezistă la razeleUV, poate fi expusă direct la intemperii
• învelitoarea nu are nevoie de nici un fel de întreţinere şi se caracterizează prin durată lungă
• de viaţă, toleranţă la bitumen şi polistiren, rezistentă la chimicalele curente

DOMENIU DE UTILIZARE
• pentru efectuarea învelitorilor de acoperiş cu un singur strat la acoperişurile plate
• pentru acoperişurile îngreunate cu piatră spartă, cu strat de funcţionare ori vegetal
• membrana poate fi utilizată şi pentru sisistemul ancorat mecanic
Membrana se poate îmbina reciproc prin sudare cu aer cald, la temperatura mediului mai mare de −10 °C.

FATRAFOL P 918/SG-PV

MEMBRANĂ DE ACOPERIŞ PE BAZĂ DE TPO (POLIOLEFINE TERMOPLASTICE)

CARACTERISTICĂ
• armare combinată (plasă PES + lână)
•	rezistă la razele UV, poate fi expusă direct la intemperii, rezistenţă înaltă şi o stabilitate
dimensională excelentă
• rezistenţă chimică deosebită, toleranţă la polistiren şi bitumen

DOMENIU DE UTILIZARE
• adecvată pentru practic toate tipurile de acoperiş
•	destinată pentru aplicaţiile, unde sunt pretenţii mari la hidroizolaţia mantalei acoperişului, la durata lungă de viaţă şi la
fucnţionarea fără probleme.
Membrana se poate îmbina reciproc prin sudare cu aer cald, la temperatura mediului mai mare de −10 °C.
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FATRAFOL P 918/H

MEMBRANĂ DE ACOPERIŞ PE BAZĂ DE TPO (POLIOLEFINE TERMOPLASTICE)

CARACTERISTICĂ
• membrană de acoperiş omogenă
• accesoriu la membranele TPO FATRAFOL P 918 şi FATRAFOL P 918/SG-PV
• rezistenţă chimică deosebită, toleranţă la polistiren şi bitumen

DOMENIU DE UTILIZARE
• membrană complementară (pentru membranele TPO FATRAFOL P 918 şi FATRAFOL P 918/SG-PV)
• pentru prelucrarea detaliilor şi porţiunilor profilate ale acoperişului
• membrana nu este adecvată pentru aplicaţii pe întreaga suprafaţă, învelitori ancorate mecanic sau stabilizate în alt mod
Membrana se poate îmbina reciproc prin sudare cu aer cald, la temperatura mediului mai mare de −10 °C.

Grosime (mm)

Lăţime (mm)

1,5

FATRAFOL P 918

1,8

2050

2,0

FATRAFOL P
918 SG-PV

2,0

FATRAFOL P 918/H

2,0

Lungime (m)

m2/sul

20,0

41,000

16,5

33,825

15,0

30,750

15

30,750

2050

1025
2050

Pentru variante color şi dimensiuni non-standard ale membranei, contactaţi secţia comercială Fatra, a.s.

9

15

15,375
30,750
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HIDROIZOLAŢIA
ACOPERIŞURILOR VEGETALE
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ecologie
Acoperişurile vegetale fac
parte dintre tendinţele
cele mai pronunţate în
domeniul construcţiilor
ecologico- funcţionale.
Aceste acoperişuri sunt foarte
pretenţioase din punct de
vedere al straului hidroizolator,
care trebuie să facă faţă la
acţionarea creşterii rădăcinilor,
îngreunării şi umidităţii înalte.
Membrana FATRAFOL face
parte dintre cele mai bune
izolaţii ale acoperişurilor verzi.
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HIDROIZOLAŢIA
ACOPERIŞURILOR VEGETALE

Hidroizolaţia funcţională şi fiabilă pe timp îndelungat, este partea cea mai
importantă a ansamblului acoperişurilor vegetale. Soluţionarea cea mai
adecvată este utilizarea membranei PVC FATRAFOL 818/V, care are aşa zisul
atestat FLL contra creşterii rădăcinilor.

Recomandăm FATRAFOL 818/V

PRIORITĂŢI
compensarea zonei verzi, ocupate de clădire
	influenţă pozitivă asupra parametrilor termico
tehnici şi acustici ai acoperişului
îmbunătăţirea microclimei în jurul clădirii
	reducerea trecerii apei pluviale prin sistemul
de scurgere
protecţia stratului hidroizolator
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FATRAFOL 818/V

MEMBRANE DE ACOPERIŞ PENTRU ACOPERIŞURI VEGETALE

CARACTERISTICĂ
• membrană de acoperiş fără stabilizare UV
• armată cu lână de sticlă
• nu este adecvată pentru ancorare mecanică

DOMENIU DE UTILIZARE
• e
 xecutarea de învelitori cu un singur strat la acoperişurile vegetale, acoperişurile îngreunate cu piatră spartă sau acoperişurile
cu strat de funcţionare
• p
 entru prelucrarea secţiunilor, unde membrana va fi expusă la intemperii, trebuie utilizată membrana FATRAFOL 818/V-UV sau
FATRAFOL 810
Membrana se poate îmbina reciproc prin sudare cu aer cald, la temperatura mediului mai mare de −5 °C

FATRAFOL 818/V-UV

MEMBRANĂ DE ACOPERIŞ CU STABILIZARE UV PENTRU ACOPERIŞURILE ÎNGREUNATE

CARACTERISTICĂ
• membrană de acoperiş cu stabilizare UV
• armată cu lână de sticlă
• nu este adecvată pentru sistemul de ancorare mecanică

DOMENIU DE UTILIZARE
• pentru acoperişurile, unde nu se poate asigura protecţia contra razelor UV, (de ex. dale pe garnituri)
• pentru prelucrarea trecerilor şi altor detalii profilate, se utilizează membrana pentru detalii FATRAFOL 804
Membrana se poate îmbina reciproc prin sudare cu aer cald, la temperatura mediului mai mare de −5 °C.

Grosime (mm)

FATRAFOL 818/V
FATRAFOL 818/V-UV

Lăţime (mm)

1,5
1,8

2050

2,0

Pentru variante color şi lăţimi non-standard, contactaţi secţia comercială Fatra, a.s.
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Lungime (m)

m2/sul

20,0

41,000

16,5

33,825

15,0

30,750
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ÎNVELITORI PENTRU
BALCOANE ŞI TERASE

14

universalitate

Terasele şi balcoanele sunt
porţiuni exterioare ale clădirilor,
destinate în mod primar
pentru şederea persoanelor
cu scopul de relaxare şi
activităţi sociale. Pentru
funcţionalitatea balcoanelor
şi teraselor, este adecvat
pe o perioadă îndelungată,
un strat hidroizolator fiabil
şi funcţional, asigurat de
membrana FATRAFOL 814.
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ÎNVELITORI PENTRU
BALCOANE ŞI TERASE

Balcoanele şi terasele fac parte dintre standardele arhitecturii cehe, care ajută la
extinderea suprafeţei locative a clădirilor. La aceste construcţii este important,
ca hidroizolaţia să fie stabilă din punct de vedere dimensional şi să suporte
funcţionarea de lungă durată. Datorită desenului de pe suprafaţa superioară,
membrana FATRAFOL se poate utiliza ca strat final antiderapant, direct
circulabil. Astfel printr-o singură operaţie, este realizată atât hidroizolaţia cât şi
stratul circulabil.

Recomandăm FATRAFOL 814

PRIORITĂŢI
 idroizolaţia formează într-o singură operaţie şi
h
stratul circulabil final
are pe suprafaţa superioară un desen antiderapant
(coeficient de frecare prin alunecare min. 0,6)
rezistenţă mecanică maximă datorită grosimii
membranei de 2,5 mm
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FATRAFOL 814

MEMBRANE DE ACOPERIŞ PENTRU BALCOANE, TERASE ŞI PENTRU REALIZAREA
TROTUARELOR CIRCULABILE PE ACOPERIŞURILE PLATE

CARACTERISTICĂ
• membrană pe bază de PVC-P
• armată cu lână de sticlă
• partea de sus prevăzută cu desen special antiderapant
• rezistă la razele UV, poate fi expusă direct la intemperii

DOMENIU DE UTILIZARE
• hidroizolaţie direct circulabilă a balcoanelor şi teraselor neînchise
• crearea de coridoare circulabile pe acoperişurile plate
Membrana de acoperiş FATRAFOL 814 se aplică în mod specific (fără suprapunere la îmbinări), ceea ce permite realizarea unei suprafeţe
drepte fără rosturi cu eliminarea formării de bălţi de apă pluvială.
Membrana se poate îmbina reciproc prin sudare cu aer cald, la temperatura mediului mai mare de 0 °C.

FATRAFOL 814

Grosime (mm)

Lăţime (mm)

Lungime (m)

m2/sul

2,5

1 000

12

12

Pentru variante color şi lăţimi non-standard, contactaţi secţia comercială Fatra, a.s.
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MEMBRANĂ HIDROIZOLATOARE
DE TERASAMENT

18

fiabilitate
Hidroizolaţia construcţiei
terestre, este proritatea
cheie la orice solicitare
hidrofizică, pentru fiabilitatea
şi durata de viaţă a întregii
construcţii. Spre deosebire
de majoritatea acoperişurilor
plate, hidroizolaţia inferioară
a clădirii nu este accesibilă după
finalizare şi deci foarte greu
remediabilă. Este deci absolut
necesar, ca în decursul alegerii
materialului, să fie selectate
calitatea şi rezistenţa verificată,
care este caracteristică pentru
sistemul membranelor de
terasament FATRAFOL H.
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MEMBRANĂ HIDROIZOLATOARE
DE TERASAMENT

Membranele sistemului FATRAFOL-H sunt de regulă destinate pentru izolaţii
bilaterale încorporate ale porţiunii subterane a clădirilor, ca înveliş închis cu un
singur strat din membrane de izolaţie contra umidităţii solului, apei freatice şi
subterane, apei de presiune, unora dintre lichide şi contra radonului. Izolaţia
se utilizează pentru realizarea învelişurilor de izolaţie a porţiunii subterane la
construcţiile de toate tipurile, locative, publice, administrative, industriale, agricole,
sportive ş.a.

Recomandăm FATRAFOL 803

PRIORITĂŢI
rezistenţă şi ductilitate înalte
rezistenţă la presiune garantată
sudabilitate excelentă
	rezistenţă contra acţionării apei subterane agresive
	elasticitate şi flexibilitate la frig
	rezistenţă excelentă contra perforării
	rezistenţă contra creşterii rădăcinilor plantelor
	inofensivitate medicală şi ecologică

20

FATRAFOL 803 a 803/V

IZOLAŢIA CONSTRUCŢIILOR TERESTRE CONTRA UMIDITĂŢII, APEI DE PRESIUNE ŞI
RADONULUI

CARACTERISTICĂ
• membrană nearmată pe bază de policlorură de vinil muiată (PVC-P), tip T
• m
 embrana FATRAFOL 803 este fabricată prin cilindrare şi laminare, FATRAFOL 803/V
prin extruziune multiplă
• r ezistenţă chimică excelentă faţă de majoritatea acizilor anorganici, bazelor şi sărurilor
acestora

DOMENIU DE UTILIZARE
• izolaţia porţiunilor supraterane şi subterane a construcţiilor contra apei agresive de presiune şi de infiltraţie
• izolaţia construcţiilor acvatice, tunelurilor săpate, rezervoarelor subterane, colectoarelor, construcţiilor agricole şi depozitelor de
produse industriale, a căror acţionare chimică corespunde rezistenţei membranei, garantate de producător
• strat izolator la sistemele de izolaţie contra pătrunderii lichidelor şi extractelor în apa subterană
• realizarea de bariere antiradon eficiente
FATRAFOL 803 şi 803/V se pot îmbina reciproc prin sudare cu aer cald. Asigurarea etanşeităţii rosturilor se poate realiza cu pastă de etanşare.
Manipularea, depunerea şi îmbinarea membranelor se poate face la temperaturi mai mari de −5°C. Contra deteriorării mecanice, membrana
se protejează pe ambele părţi cu textil neţesut din fibre sintetice.

FATRAFOL 803

FATRAFOL 803/V

Grosime (mm)

Lăţime (mm)

Lungimea înfăşurării (m)

m2/sul

0,60

1300

50

65

0,80

1300

35

42

1,00

1300

30

39

1,50

1300

20

26

2,00

1200

15

18

1,00

2000

25

50

1,50

2000

15

30

Pentru variante color contactaţi secţia comercială Fatra, a.s.
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FATRAFOL 813/V a 813/VS

IZOLAŢIA CONSTRUCŢIEI INFERIOARE A CLĂDIRILOR CONTRA UMIDITĂŢII,
APEI DE PRESIUNE ŞI INFILTRAŢIE ŞI A RADONULUI

CARACTERISTICĂ
• membrană armată pe bază de policlorură de vinil muiată (PVC-P), tip T
• membrană armată cu lână de sticlă încorporată
• dimesional stabilă şi la temperaturi ridicate
• rigiditate înaltă şi rezistenţă chimică faţă de apa contaminată cu produse petrolifere
• varianta 813/VS este prevăzută cu un strat de semnalizare galben

DOMENIU DE UTILIZARE
• construcţia izolaţiilor închise supraterane şi subterane, contra apei agresive de presiune şi de infiltraţie
• aplicaţie în condiţii climaterice extreme, sudabilitate la temperaturi înalte ale mediului
• prelucrarea suprafeţelor verticale lungi, fără formare a săgeţii datorită propriei greutăţi
• pentru mediul în care poate interveni contaminarea cu produse petrolifere cum ar fi uleiurile minerale şi motorina
• încorporare în construcţia pereţilor în sensul ČSN EN 14909:2006
Membrana se poate îmbina reciproc prin sudare cu aer cald, la temperatura mediului mai mare de −5 °C

Grosime (mm)

FATRAFOL 813/V
a 813/VS

1,5
2,0

Lăţime (mm)
2050

Lungime (m)

m2/sul

20

41,00

15

30,75
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EKOPLAST 806

IZOLAŢIE CONTRA APEI DE PRESIUNE ŞI SCURGERII SUBSTANŢELOR PETROLIFERE

CARACTERISTICĂ
• membrană nearmată pe bază de policlorură de vinil muiată (PVC-P), tip T
• fabricată dintr-un amestec special cu rezistenţă excelentă la produsele petrolifere

DOMENIU DE UTILIZARE
• realizarea de mantale izolatoare la obiectele destinate manipulării şi depozitării temporare a substanţelor petrolifere selectate,
contra scurgerii acestora în apa subterană şi de suprafaţă
• pentru etanşarea suprafeţelor de manipulare, rezervoarelor de avarie şi colectoarelor contra scurgerii de benzină, petrol,
motorină şi ţiţei, păcură, etc.
• numai ca strat încorporat, nu este destinat ca înveliş de suprafaţă
• nu se poate utiliza la placarea rezervoarelor pentru depozitare îndelungată a substanţelor petrolifere
• realizarea de bariere antiradon
Membrana se poate îmbina reciproc prin sudare cu aer cald. Manipularea şi îmbinarea se poate face la temperaturi mai mari de −5°C.

Grosime (mm)

Lăţime (mm)

0,6

EKOPLAST 806

1,0
1,5
2,0

23

1300

Lungimea înfăşurării (m)

m2/sul

50

65

30

39

20

26

15

18

STAFOL 914

IZOLAŢIA CONSTRUCŢIEI INFERIOARE CONTRA UMIDITĂŢII SOLULUI ŞI RADONULUI

CARACTERISTICĂ
•

membrană nearmată pe bază de policlorură de vinil muiată (PVC-P), tip A

• hidroizolaţie uşoară, rapidă şi economic convenabilă a construcţiilor

DOMENIU DE UTILIZARE
• izolaţia construcţiilor de pardoseli la toate tipurile de obiecte contra umidităţii solului
• izolaţia zidăriei perimetrale contra umidităţii capilare atât la obiectele noi, cât şi la reconstrucţii
• realizarea de hidroizolaţii a obiectelor vechi, pentru izolare în mediu cu agresivitate mare (apariţia acizilor anorganici, bazelor şi
sărurilor acestora)
• strat de protecţie sau de separare în construcţia pardoselei, ş.a.
• învelişul hidroizolator realizat pe toată suprafaţa, din fâşii de membrană sudate între ele, îndeplineşte totodată funcţia de barieră
antiradon
Îmbinarea membranei STAFOL 914 pentru izolaţia clădirii inferioare se face prin sudare cu aer cald cu o suprapunere a fâşiilor una
peste alta de 50 mm.

Membrana se poate îmbina reciproc prin sudare cu aer cald, la temperatura mediului mai mare de 0 °C

STAFOL 914

Grosime (mm)

Lăţime (mm)

Lungime (m)

m2/sul

0,7

1300

50

65

0,8

1200

35

42

24

EKOTEN 915

IZOLAŢIE CONTRA UMIDITĂŢII SOLULUI, RADONULUI ŞI SUBSTANŢELOR PETROLIFERE

CARACTERISTICĂ
•

membrană nearmată din polietilenă cu densitate mare PE-HD, tip T

• rezistenţă chimică excelentă

DOMENIU DE UTILIZARE
• pentru izolaţii de terasament încorporate şi frontale
• etanşarea gropilor de gunoi şi colectoarelor de lichide agresive
• izolaţia suprafeţelor de manipulare, rezervoarelor de scurgere şi avarie contra scurgerii substanţelor petrolifere inclusiv benzina
• etanşarea porţiunilor inferioare ale construcţiilor contra umidităţii şi apei, inclusiv apei şi radonului

Grosime (mm)

Lăţime (mm)

1,0
1,5

1000

2,0

Lungimea înfăşurării (m)

m2/sul

40

40

27

27

20

20

40

52

27

35

20

26

EKOTEN 915
1,0
1,5
2,0

25

1300

FATRAFOL P 922

IZOLAŢIE TPO CONTRA UMIDITĂŢII SOLULUI, APEI DE PRESIUNE ŞI SUBSTANŢELOR PETROLIFERE

CARACTERISTICĂ
•

membrană pe bază de poliolefine termoplastice de tip special (TPO)

• sudabilă cu aer cald
• inofensivitate medicală şi ecologică

DOMENIU DE UTILIZARE
• pentru hidroizolaţia construcţiilor supraterane contra apei, inclusiv apei cu agresivitate chimică mărită şi totodată pentru protecţia
apei de suprafaţă contra scurgerii substanţelor petrolifere selectate
• etanşarea suprafeţelor de manipulate, rezervoarelor de avarie şi colectoarelor, contra scurgerii de benzină, petrol, motorină şi ţiţei,
uleiului de transformator şi păcurii
• membrana cu grosimea de 1,5 mm, este adecvată şi ca izolaţie contra apei de presiune
Membrana se poate îmbina reciproc prin sudare cu aer cald sau cu pană termică, cu ajutorul aparatelor cu reglare continuă de temperatură. Temperatura minimă a mediului la îmbinare este de 0 °C.

Grosime (mm)

FATRAFOL P 922

26

1,0
1,5

Lăţime (mm)

2000

Lungime (m)

Balení (m2/sul)

30

60

20

40

26

SANOTEN 1116

IZOLAŢIA CONSTRUCŢIEI PEREŢILOR CONTRA UMIDITĂŢII SOLULUI

CARACTERISTICĂ
• membrană nearmată din polietilenă cu densitate mică PE-LD
• hidroizolaţie uşoară şi economic convenabilă

DOMENIU DE UTILIZARE
• la sanarea clădirilor, ca izolaţie suplimentară încorporată în zidăria tăiată, la solicitarea pereţilor datorită umidităţii solului, posibilitatea
de legare pe asfalt
• barieră antiradon

Grosime (mm)

Lăţime (mm)

Lungimea înfăşurării (m)

m2/sul

67

67

54

54

36

36

2,0

27

27

0,8

67

87,1

1,0

54

70,2

36

46,8

27

35,1

0,8
1,0
1,5

1000

SANOTEN 1116

1,5
2,0

27

1300

27

05

IZOLAŢIA IAZURILOR, BIOTOPURILOR
ŞI SUPRAFEŢELOR DE APĂ

28

rezistenţă

Lazurile de grădină,
biotopurile şi lacurile sunt
elemente arhitectonice ale
grădinii foarte căutate în
toată lumea. Hidroizolaţia
fiabilă este primordială la
aceste tipuri de construcţii.
Membrana AQUAPL AST 805 şi
FATRAFOL P 923 sunt cele mai
fiabile produse pe piaţă.

05

IZOLAŢIA IAZURILOR, BIOTOPURILOR
ŞI SUPRAFEŢELOR DE APĂ

Membrana pentru iazuri AQUAPLAST 805 este destinată pentru hidroizolaţia
iazurilor de grădină, lacurilor, biotopurilor şi suprafeţelor de apă (piscine,
rezervoare de incendiu, lacuri şi altele). Fâşiile membranei pentru iazuri se
sudează uşor în orice formă şi dimensiune solicitate.

Recomandăm AQUAPLAST 805/V

PRIORITĂŢI
rezistenţă la deteriorarea mecanică
rezistenţă la apa cu duritate şi agresivitate diferită
prelucrare uşoară şi fără probleme a detaliilor
ductilitate şi maleabilitate înaltă
sudabilitate excelentă
adaptare perfectă la stratul de fond denivelat
inofensivitate medicală şi ecologică
	
posibilitate de fabricaţie a bucăţilor sudate –
minimalizarea sudurilor, viteză maximă de montaj

30

AQUAPLAST 805 a 805/V
MEMBRANĂ PENTRU IAZURI

CARACTERISTICĂ
• membrană nearmată pe bază de policlorură de vinil muiată (PVC-P)
• stabilizată faţă de razele UV şi are o rezistenţă chimică excelentă contra apei de toate
tipurile aflată în natură, indiferent de conţinutul de minerale şi substanţe naturale diluate
în aceasta
• membrana este inofensivă pentru peşti şi plante acvatice

DOMENIU DE UTILIZARE
•

placarea iazurilor de grădină, destinate la crearea de biotopuri, unde membrana împiedică piederea apei din lacuri,
rezervoare de incendiu

•

rezervoare mici de apă, rezervoarelor de irigaţie ş.a.

Pentru menţinerea funcţionalităţii îndelungate a învelişului de izolaţie se recomandă protecţia acesteia, deasupra nivelului apei
contra deteriorării mecanice şi contra intemperiilor, cu un material de protecţie adecvat (de ex. geotextil sintetic Fatratex, balastat cu
un strat de stabilizare, sol ş.a.).
Membrana se poate îmbina reciproc prin sudare cu aer cald, la temperatura mediului mai mare de 0 °C, însă recomandăm aplicarea
materialului la temperaturi mai mari de +10 °C.

AQUAPLAST 805/V-F
MEMBRANĂ PENTRU IAZURI

CARACTERISTICĂ
• fabricată prin extruziune din materii prime secundare din PVC-P cu componentă definită şi
fără conţinut de alte materiale polimerice
• stabilizată dimensional faţă de razele UV

DOMENIU DE UTILIZARE
• La fabricarea bucăţilor sudate pentru placarea iazurilor de grădină, rezervoarelor de apă, rezervoarelor de irigaţie, ş.a.
Membrana se poate îmbina reciproc prin sudare cu aer cald, la temperatura mediului mai mare de 0 °C, însă recomandăm aplicarea
materialului la temperaturi mai mari de +10 °C.
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FATRAFOL P 923
MEMBRANĂ PENTRU IAZURI DIN TPO

CARACTERISTICĂ
•

membrană pe bază de poliolefine termoplastice de tip special (TPO)

• sudabilă cu aer cald
• stabilizată la razele UV

DOMENIU DE UTILIZARE
• pentru hidroizolaţia iazurilor şi suprafeţelor de apă (iazuri de grădină, piscine, rezervoare de incendiu, izolaţia lacurilor etc.)
• fâşiile de membrană se sudează în orice formă şi dimensiune solicitate şi împiedică perfect piederea de apă prin păstrundere, este
foarte flexibilă şi la temperaturi joase
• pentru înlăturarea riscului de străpunngere a membranei cu stratul de culcuş, sub membrană se pune geotextil FATRATEX
• nu este adecvată pentru realizarea de izolaţii închise sub presiune
Membrana se poate îmbina reciproc prin sudare cu aer cald, la temperatura mediului mai mare de 0 °C, însă recomandăm aplicarea
materialului la temperaturi mai mari de +10 °C.

Grosime (mm)

AQUAPLAST 805

AQUAPLAST 805/V

AQUAPLAST 805/V-F

FATRAFOL P 923 (TPO)

1
1,5

1
1,5

1
1,5

1
1,5

Lăţime (mm)

1300

2000

2000

2000

Lungime (m)

(m2/sul)

30

39

20

26

25

50

15

30

125

250

15

30

30

60

20

40

Pentru variante color şi lăţimi non-standard, contactaţi secţia comercială Fatra, a.s.
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06

SORTIMENT DE ACCESORII

34

complexitate
Un acoperiş bun nu se
realizează numai din
membrane hidroizolatoare,
dar şi din material accesoriu
de calitate şi cu ajutorul
tehnicii. Fatra, a.s. oferă
posibilitatea de livrare
completă a materialului
direct pe şantier, ceea ce
vă economiseşte timp şi
vă facilitează organizarea
proiectului. Suntem un
partener demn de încredere.

TEXTILE DE PROTECŢIE (GEOTEXTILE)
Denumire şi valorificare Gramaj (g/m2)

Lăţime (mm)

Culoare

m2/sul

FATRATEX-H
Geotextil pentru
protecţia şi separarea
prin hidroizolaţie,
a porţiunilor inferioare
a construcţiilor şi
iazurilor

150
200
300

200
2000

černá

100
100

500

60

FATRATEX
Geotextil pentru
protecţia şi separarea
prin hidroizolaţie
a sistemelor de
acoperiş, calandrat pe
ambele părţi

FATRATEX-S
Textil de protecţie şi
separare pe bază de
POP 100% în sistemul
FATR AFOL S

200
300

100
2000

bílá

100

500

60

200
300

100
2000

bílá

100

500

60

MEMBRANĂ HIDROFUGĂ
Denumire şi valorificare

36

Grosime (mm)

Lăţime (mm)

m2/sul

FATRAPAR

0,15

2000

100

Membrană hidrofugă
pentru acoperişuri
plate şi înclinate

0,15

4000

100

0,20

2000

100

0,20

4000

100
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TABLE TRATATE CU PLASTIC
VARIANTA PVC
Denumire

Dimensiune (Lungime × Lăţime în mm)

FATRANYL

2000 × 1000

TIPURI DE PROFILURI FATRANYL – EXEMPLE DE UTILIZARE – DIMENSIUNI
Număr profil
poziţie

Varianta

Denumire
profil

Schema profil
şi utilizare

Lăţime defăşurată
(mm)

A
1

A

A
3
B

4

A

B
5
C

6

A

A
7

Dimensiuni de unghi (°)

B
C

a

b

c

d

e

f

α

β

γ

δ

70

50

20

–

–

–

–

95

–

–

–

10

70

50

20

–

–

–

–

110

–

–

–

10

L exterior

70

50

20

–

–

–

–

88

–

–

–

10

şipcă de
chituit

70

10

10

50

–

–

–

145

–

–

–

10

100

10

10

80

–

–

–

145

–

–

–

10

şipcă de
tăiere

100

15

75

10

–

–

–

92

–

–

–

10

draniţă atic
normală

200

10

40

150

–

–

–

35

105

–

–

5

250

10

40

200

–

–

–

35

105

–

–

5

şipcă
dreaptă

71

61

10

–

–

–

–

–

–

–

–

10

draniţă
atic cu
cârlige

150

10

60

30

50

–

–

35

65

150

–

5

200

10

60

30

100

–

–

35

65

150

–

5

250

10

60

30

150

–

–

35

65

150

–

5

8

A

şipcă de
chituit de
siguranţă

100

10

10

20

15

35

10

145

135

132

–

10

9

A

şipcă de
chituit
L profil

250

10

10

150

80

–

–

145

95

–

–

5

250

15

30

30

70

30

75

35

110

95

92

5

330

10

40

30

60

40

150

35

110

95

92

5

300

90

60

–

–

–

–

60

120

–

–

5

100

10

80

10

–

–

–

35

–

–

–

10

70

10

50

10

–

–

–

35

–

–

–

10

180

10

15

40

80

35

–

145

92

–

–

2

200

10

15

40

100

35

–

145

92

–

–

2

A
10
B

11

A

A
12
B
A
13
B

bară de
vântuire

bară de
dilatare

bară de
acoperire

bară
marginală
panou

partea superioară a profilului – stratul PVC – este marcat în schema cu săgetă

	
pentru realizarea de forme atipice, trebuie furnizată schiţa schematică inclusiv

ilustraţia schematică arată exemplu de utilizare a profilului

unghiurile, profilurile sunt ambalate

dacă în schiţă nu este specificat unghiul la coturi, atunci acesta are 180°

prin aşezare unul în altul şi legate cu bandă PVC

profilele se livrează în mod standard cu lungimea de 2000 mm

greutatea tablei, în scopuri de transport este de 6 kg/m2

* Culoarea tablei: cenuşiu, cenuşiu închis, verde, albastru, arămiu
* Pentru oferta completă de tablă tratată cu plastic, contactaţi secţia comercială Fatra, a.s.

VARIANTA TPO
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Ambalare
(buc)

L interior
B

2

Dimensiuni de lungime (mm)

Denumire

Dimensiune (Lungime × Lăţime în mm)

Tablă tratată cu plastic TPO

2000 × 1000

MATERIALE HIDROIZOLATOARE COMPLEMENTARE
Utilizarea accesoriilor ajută la crearea unei etanşeităţi perfecte a învelişului în toate detaliile.

Denumire şi valorificare

NOC TIP 10
Prelucrarea şi etanşarea colţurilor

PIESĂ GOFRATĂ TIP 11
Prelucrarea şi etanşarea colţurilor de stradă

GULER TIP 13
Fabricarea pieselor fasonate pentru trecerile circulare

GULER TIP 13 – ţintă de ancorare
Pentru prinderea membranei prin lipire pe ţintele de
ancorare

Dimensiune /ambalare

Ø 120 mm
pungă 40 buc, cutie 400 buc

Ø 160 mm
pungă 30 buc, cutie 240 buc

Ø 400 mm
pungă 10 buc, cutie 140 buc

Ø 183 mm
pungă 100 buc, cutie 400 buc

Lăţime: 31,50 mm

PROFIL NOVOPL AST 2291 (profil A) - mic

Înălţime: 24,50 mm
Lungime: 2,50 m

PASTĂ DE ETANŞARE Z - 01 acoperiş

2,5 l

PASTĂ DE ETANŞARE Z - 03 iazuri

2,5 l

DILUANT L 494
diluarea pastei de etanşare / sudare a membranelor la rece

2,5 l

Conul, piesa gofrată, gulerul şi garnitura se livrează pentru FATRAFOL 803, 806, 808, 810 şi membrana TPO P 818/H
Pentru condiţii comerciale sau termenii de livrare, informaţi-vă la filialele FATRA, a.s.
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Tip (diametru interior / dimensiuni în mm)

TWUT 15, 16, 17, 20, 24, 30, 32, 35

Executare
Piesî fasonată

Diametru Înălţime Ambabază
piesă
lare
120 mm

150 mm

5 buc

150 mm

150 mm

5 buc

180 mm

150 mm

5 buc

250 mm

150 mm

5 buc

275 mm

150 mm

5 buc

120 mm

150 mm

5 buc

120 mm

150 mm

5 buc

150 mm

150 mm

5 buc

150 mm

150 mm

5 buc

180 mm

150 mm

5 buc

275 mm

150 mm

5 buc

120 mm

150 mm

5 buc

150 mm

150 mm

5 buc

180 mm

150 mm

5 buc

250 mm

150 mm

5 buc

275 mm

150 mm

5 buc

120 mm

150 mm

5 buc

120 mm

150 mm

5 buc

150 mm

150 mm

5 buc

150 mm

150 mm

5 buc

180 mm

150 mm

5 buc

275 mm

150 mm

5 buc

150 mm

300 mm

5 buc

circulară închisă

TWUT 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60

din membrană PVC
destinată prelucrării

TWUT 65, 72, 80, 83

trecerilor.
Tipul indică diametrul

TWUT 90, 100, 102, 110, 114

interior al piesei.
Celelalte dimensiuni

TWUT 125, 138, 140, 150, 170, 180, 200
TWUT 8×40 8×50 10×30 15×35 16×16 20×20 20×35
TWUT 20×40 25×25 27×40 30×30 30×40 30×50
TWUT 15×60 30×60 35×35 35×50 35×70
TWUT 40×40 40×60 45×45 50×50 60×60
TWUT 80×80
TWUT 100×100 100×150 120×120 120×140
TWUT 15, 16, 17, 20, 24, 30, 32, 35

la cerere, diametrul
maxim 200 mm.

Piesă fasonată pătrată
închisă din membrană
PVC destinată
prelucrării trecerilor.
Tipul indică
dimensiunile
interioare ale piesei.
Celelalte dimensiuni
la cerere, dimensiunea
maximă 200 × 200 mm.

Piesă fasonată
circulară deschisă

TWUT 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60

din membrană PVC
destinată prelucrării

TWUT 65, 72, 80, 83

trecerilor.
Tipul indică diametrul

TWUT 90, 100, 102, 110, 114

interior al piesei.
Celelalte dimensiuni

TWUT 125, 138, 140, 150, 170, 180, 200
TWUT 8×40 8×50 10×30 15×35 16×16 20×20 20×35

la cerere, diametrul
maxim 200 mm.
Piesă fasonată
pătrată deschisă

TWUT 20×40 25×25 27×40 30×30 30×40 30×50

din membrană PVC
destinată prelucrării

TWUT 15×60 30×60 35×35 35×50 35×70

trecerilor.
Tipul indică

TWUT 40×40 40×60 45×45 50×50 60×60

dimensiunile
interioare ale piesei.

TWUT 80×80

Celelalte dimensiuni
la cerere, dimensiunea

TWUT 100×100 100×150 120×120 120×140

maximă 200 × 200 mm.
Uzavřená kruhová
tvarovka z PVC fólie

TWUT 11 / 300

určená k opracování
prostupů kabelů
o průměru do 11 mm.
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MEMBRANE CU PROEMINENŢE

Membrana cu proeminenţe este destinată mai ales pentru protecţia hidroizolaţiei zidăriei subsolurilor contra
deteriorării, ca strat de ventilaţie pentru aerisirea radonului din din culcuş, utilizarea la sanarea zidăriei umede,
în ansamblul de straturi al mantalei acoperişurilor ş.a.

Denumire şi valorificare

Înălţimea proeminenţelor (mm)

Ambalare (m2)

FATRADREN 2015 Z2

8

25,70

–p
 rotecţia hidroizolaţiei verticale
a construcţiei inferioare

20

12,85

8

25,70

20

12,85

20

12,85

FATRADREN 0815 Z1

FATRADREN 0815 R1
FATRADREN 2015 R2
– s trat de aerisire şi drenaj cu funcţia
secundară de protecţie antiradon,
membrana cu proeminenţe este prevăzută
cu bandă din but ilcauciuc pentru executarea
îmbinării etanşe la gaz

FATRADREN 2010 S1
– s trat de drenaj şi hidroacumulare
a acoperişurilor vegetale
– s uprafaţa exterioară a proeminenţelor este
prevăzută cu perforaţii

MEMBRANE CU PROEMINENŢE PE-HD
Lăţime (mm)

Înălţ. proem. (mm)

LITHOPLAST SANA

1400

15

LITHOPLAST DREN

1400

20, 40, 60

LITHOPLAST PERFOR

1400

10
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MATERIALE AUXILIARE
Denumire

SUPORT PARATRĂSNET

PETICIRE PARATRĂSNET
Pătrat

SUPORT PARATRĂSNET
Plast beton

SUPORT PARATRĂSNET
Oţel – plastic

PETICIRE PARATRĂSNET
Cerc

Denumire şi valorificare

Dimensiuni (mm)
Ø 60
Ø 75
Ø 80

GURĂ DE SCURGERE ACOPERIŞ H 240
Prelucrarea conductelor apă pluvială

Ø 90
Ø 100
Ø 110
Ø 125
Ø 150
Ø 200

GURĂ DE SCURGERE COLŢAR

COLECTOR DE FRUNZE DIN PE

–

COLECTOR DE PIATRĂ DIN PE

–

COŞ DE AERISIRE + VÂRF H240 pr. 75
Aerisirea umidităţii încorporate
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65 × 100
100 × 100

–

VÂRF DE COŞ

–

TRECERE ANTENĂ H120 pr. 13–49

–

GURI DE SCURGERE ACOPERIŞ LA
BALCOANE FATRADRAIN CU MANŞETĂ
PVC INTEGRATĂ
Tip

TW (75 –150) PVC S

TWE (75 –150) PVC S

TW (75 –125) PVC V

TWE (75 –125) PVC V

TWB 50 (75) PVC S

TWBE 50 (75) PVC S

TWB 50 (75) PVC V

TWBE 50 (75) PVC V

Tip

Executare
Gură de scurgere acoperiş
verticală neîncălzită.
Gură de scurgere acoperiş
verticală încălzită.
Gură de scurgere acoperiş
orizontală neîncălzită.
Gură de scurgere acoperiş
orizontală încălzită.
Gură de scurgere balcon
verticală neîncălzită.
Gură de scurgere balcon
verticală încălzită.
Gură de scurgere balcon
orizontală neîncălzită.
Gură de scurgere balcon
orizontală încălzită.

Executare

Dimensiune
DN 70 – DN 150

DN 70 – DN 150

DN 70 – DN 125

DN 70 – DN 125

DN 50, 70

DN 50, 70

DN 50, 70

DN 50, 70

Pentru racordarea la
conducta cu diametrul

DN 50, 70, 90, 100, 125,

TWJ (75 –125) PVC

Gură de scurgere de acoperiş
cu un singur perete.

150;
lungime 400 mm
(posibilitate de
prelungire)

Gură de scurgere de

TW SAN (50 –125) PVC

acoperiş de sanare verticală

54 –154 mm

neîncălzită.

TWE SAN (50 –125) PVC

Gură de scurgere de acoperiş
de sanare verticală încălzită.

54 –154 mm
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GARGUIE ŞI DEVERSOARE DE SIGURANŢĂ
FATRADRAIN
Tip

Executare

TWC 40 PVC MINI

Gargui din PA6 / PVC.

Dimensiune
DN 40, lungime 20 cm
(posibilitate de prelungire până
la 150 cm)

TWC (50 –125) PVC

TWCE (50 –125) PVC

Gargui rotund cu plasă integrată.

Gargui rotund cu plasă integrată, încălzit́ .

DN 50, 70, 100, 125, lungime
50 cm (la comandă până
la 200 cm)
DN 50, 70, 100, 125, lungime
50 cm (la comandă până
la 200 cm)

DN 50, 70, 100, 125, lungime

TWPP (50 –125) PVC

Tip

TWPP 50 × 150 PVC
TWPP 100 × 100 PVC
TWPP 150 × 150 PVC
TWPP 100 × 300 PVC
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Deversor de siguranţă rotund
cu plasă de protecţie.

Executare
Deversor de siguranţă
colţurat́ . Materialul
garguiului PVC, culoare
albă. Lungime 30 cm, la
comandă posibilitatea de
prelungire până la 80 cm.

50 cm (la comandă până la
200 cm)

Lăţime / înălţime
150 / 50
100 /100
150 /150
300 /100

ELEMENTE COMPLEMENTARE
FATRADRAIN
TIp

Executare

TWOK 100

Coş de protecţie inoxidabil

Înălţimea
deasupra nivelului
izolaţiei
100 mm

FATRADRAIN pentru acoperişurile

TWOK 150

cu pietriş sau alt strat de balastare,

150 mm

pentru executarea verticală şi

TWOK 20 –1000

orizontală a gurilor de scurgere de

20 –1000 mm

acoperiş FATRADRAIN DN 70, 100

TWOK 20 –1000 XL
TWNR TER 50
TWNR TER 100
TWNR TER 150
TWNR TER 10 –1000
TWNR TER 10 –1000 XL
TWNR TER 50 P
TWNR TER 100 P
TWNR TER 150 P
TWNR TER 10 –1000 P
TWNR TER 10 –1000 XLP

şi 125 (executare XL numai pentru
gurile de scurgere DN 150).

Alonjă terasă FATRADRAIN cu
plasă de crom 150 × 150 mm,
pentru executarea verticală şi
orizontală a gurilor de scurgere de
acoperiş FATRADRAIN
DN 70, 100 şi 125 (executare XL
numai pentru gurile de scurgere
DN 150).

Alonjă perforată terasă
FATRADRAIN cu plasă de crom
150 × 150 mm, pentru executarea
verticală şi orizontală a gurilor de
scurgere de acoperiş FATRADRAIN
DN 70, 100 şi 125 (executare XL
Numai pentru gurile de scurgere
DN 150).

20 –1000 mm

10 –50 mm
32 –100 mm
32 –100 mm
10 –1000 mm
10 –1000 mm
10 –50 mm
45 –100 mm
45 –150 mm
10 –1000 mm
10 –1000 mm

Clapă mecanică sifon FATRADRAIN,

TWZU KL

pentru guri de scurgere de
acoperiş DN 70, 100 şi 125 şi alonje

–

la gurile de scurgere.

Tip

TWZ 30 × 30 × h

Executare

Dimensiune

Puţ pentru acoperişuri verzi

300 × 300 × h

inclusiv grătar de acoperire din

(h = 130, 230,

plastic.

TWZ 40 × 40 × h

330)

Puţ pentru acoperişuri verzi

400 × 400 × h

inclusiv grătar de acoperire din

(h = 130, 230,

plastic.

330)
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Tip

TWO 50 PVC
TWO 75 PVC
TWO 110 PVC
TWO 125 PVC
TWOP 50 PVC

Executare
Coş de aerisire acoperiş FATRADRAIN
cu manşetă integrată din membrană
hidroizolatoare pe bază de PVC,
inclusiv vârfuri contra ploii. Înălţime
30 cm, la comandă posibilitatea de
prelungire până la 200 cm.

Aerisire canalizare FATRADRAIN

Dimensiune (Racordaj)
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
DN 50

pentru racordarea la conducta de

TWOP 75 PVC

aerisire cu manşetă integrată din

DN 70

membrană hidroizolatoare pe bază

TWOP 110 PVC

de PVC, inclusiv vârfuri contra ploii.

DN 100

Înălţimea desupra izolaţiei 30 cm,
adâncimea sub izolaţie 18 cm, la

TWOP 125 PVC

comandă posibilitatea de prelungire

DN 125

până la200 cm.

Trecere acoperiş pentru cabluri

TWP 24

electrice – trecerea cu diametrul cel

DN 24

mai mic (24 mm) pe piaţă.

Tip

TW SZ

Tip

Executare

Captator de zăpadă din tablă pentru învelitori din membrană PVC.

Executare

TW OL 40

Dimensiune

150 × 150 / 65 mm

Înălţime
40 mm

Şipcă marginală şi de pietriş pentru

TW OL 50

membrană pe bază de PVC, grosime

50 mm

totală 1,6 mm. Parte integrantă

TW OL 65

a şipcii de pietriş este suportul de

40 mm

sistem.

TW OL 90
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50 mm

GARNITURI ŞI INELE
Denumire

Înălţime (mm)

Ambalare

GARNITURĂ SUB GRESIE

14

240 buc / ambalaj

INELE DE COMPENSARE

3

300 buc / ambalaj

Valorificare

Ambalare

Informaţii privind sortimentul complet şi termenul de livrare le puteţi obţine la filialele FATRA, a.s.

CHITURI ŞI ADEZIVE
Denumire

CHIT POLIURETANIC
FATRAPUR 125

Adeziv cu două componente
MILLENIUM ONE STEP şi
MILLENIUM PG -1

Etanşare elastică
permanentă în locul

Lipire membrane
FATRAFOL 807 şi 807 / V

Adeziv PU pe bază de diluant

Lipire membrană pe ţinte

FF885

de anocrare.

BANDA BUTILCAUCIUC

Cartuş 310 ml

contactului cu acoperişul.

Îmbinarea barieră
hidrofugă.

4 Cartuşe / 6 litri

1 ambalaj / 5 Kg

lungime 45 bm

Informaţii privind sortimentul complet şi termenul de livrare le puteţi obţine la filialele FATRA, a.s.
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ELEMENTE DE ANCORARE
Fatra a.s. livrează produse de la cei mai renumiţi producători de tehnică de ancorare. Pentru aplicaţia concretă, vă rugăm să contactaţi pe
reprezentantul comercial regional.

MATERIALE DE IZOLAŢIE TERMICĂ
POLISTIREN EXPANDAT ŞI EXTRUDAT
Denumire

Valorificare

EPS 70 S STABIL

Pentru acoperişuri plate (strat suport).

EPS 100 S STABIL

Pentru acoperişuri plate cu solicitare
obişnuită.

Dimensiune (mm)

1000 × 500
1000 × 1000
Grosime 10 până la 240

EPS 150 S STABIL

Pentru acoperişuri plate cu solicitare
mare.

XPS

Construcţii acoperiş foarte solicitate,
acoperişuri inverse.

1250 × 600 gr. (20 până la 120)

VATĂ MINERALĂ
Denumire

ISOVER S
ISOVER T

MONROCK
MAX E

Valorificare

Dimensiune (mm)

Izolaţia acoperişurilor plate cu o sin-

1200 × 1000

gură manta.

1200 × 2000

Placă suport la acoperişurile plate

1200 × 1000

(izolaţii solicitate cu presiune).

1200 × 2000

Placă rigidă din două straturi pentru

1000 × 600

izolaţia acoperişurilor plate.

1200 × 2000

PLĂCI PIR
Denumire

POWERDECK F
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Valorificare

Dimensiune (mm)

Pentru sistem lipit în combinaţie cu

1200 × 600, 1200 × 1000

membrana FATRAFOL 807/V

Grosime 30 a 120 mm

APARATE DE SUDURĂ
Denumire

Dimensiuni (mm)

APARAT DE SUDURĂ LEISTER TRIAC S

–

APARAT DE SUDURĂ LEISTER TRIAC PID

–

APARAT DE SUDURĂ LEISTER TRIAC AT

–

AUTOMAT DE SUDURĂ LEISTER VARIMAT

–

CILINDRU DE SILICON

40

CILINDRU DE SILICON

28

CILINDRU PTFE ALBASTRU

28

CILINDRU DE ALAMĂ DE APĂSARE

8

Pentru condiţiile comercialie şi termenii de livrare, informaţi-vă la filialele FATRA, a.s.
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PROMOVAREA DE
PROIECTE FATRAFOL

STUDIOU IZOLAŢII
SUSŢINERE TEHNICĂ PENTRU FIRMELE DE APLICARE, FIRMELE DE CONSTRUCŢII,
PROIECTANŢI, INVESTORI
Studioul de izolaţii este orientat mai ales asupra susţinerii tehnice a firmelor de construcţii de aplicare, proiectanţilor şi arhitecţilor, investitorilor şi supravegherii tehnice. Studioul izolaţii se ocupă
mai ales cu hidroizolaţia construcţiilor inferioare inclusiv izolaţia contra radonului, hidroizolaşia învelitorilor, acoperişurilor plate, teraselor, balcoanelor şi hidroizolaţia iazurilor de grădină şi lacurilor.

ACTIVITATEA DE SERVIS PENTRU
FIRMELE DE APLICARE
3 Instructaje
3 Ş efmontaje, metodologii de încercare a sudurilor,
intermedire probe de tiraj
3 A
 ctivitate de consultanţă (propuneri şi avizări
de ansamble de straturi hidroizolatoare, detalii
elemente auxiliare şi complementare, dimensionare grosime izolaţii antiradon, analizare termico
tehnică elementară a mantalei acoperişului
3 Asigurarea planurilor de ancorare
3 S upraveghere la aplicarea membranelor hidroizolatoare din sortimentul Fatra, a.s.
3 A
 jutor la prelucrarea ofertelor de preţ (pe suprafaţă
sau interesante din punct de vedere tehnic)

ACTIVITATEA DE SERVIS PENTRU PROIECTANŢI
3 A
 nalizarea, propunerea şi dimensionarea hidroizolaţiilor şi izolaţiilor antiradon a construcţiilor
inferioare
3 Propunerea învelitorii acoperişului inclusiv izolaţia
termică, bariera hidrofugă, detalii – construcţii noi,
reconstrucţii
3 Recenzie acoperişuri plate
– cuprinde analizarea stării existente, prospectarea,
executarea de sondaje, propunerea variantelor de
soluţionare, detalii de tip (reconstrucţii)
– propunerea ansamblului de hidroizolaţie, detalii
de tip (construcţii noi)

3 Recenzie construcţie inferioară
– cuprinde analizarea stării existente, prospectarea,
propunerea variantelor de soluţionare, detalii de
tip (reconstrucţii)
– propunerea ansamblului de hidroizolaţie, detalii
de tip (construcţii noi)
3 C
 alcularea hidroizolaţiei construcţiilor inferioare
inclusiv prelucrarea detaliilor, calculul învelitorii
acoperişuri plate inclusiv izolaţia termică, bariera
hidrofugă, învelitoarea din tablă perimetrală, prelucrare detaliu.

ACTIVITATEA DE SERVICE PENTRU
FIRMELE DE CONSTRUCŢII, INVESTITORI
3 c onsultanţă – analizarea convenabilităţii hidroizolaţiei propuse, propunerea hidroizolaţiei, pregătirea straturilor
suport, detalii de tip
3 Supravegherea firmelor de hidroizolaţii, care aplică membranele FATRAFOL
3 Intermedierea ofertelor de preţ (la construcţiile de suprafaţă, de referinţă sau interesante din punct de vedere tehnic)
3 Recomandarea şi intermedierea contactelor la firmele de hidroizolaţii

CONTACT LA STUDIOUL IZOLAŢII: e-mail: studio@fatrafol.cz
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LEGENDĂ

PICTOGRAME UTILIZATE

stabil UV.

Stratul suport este textil PES.

Produs menajant la mediu.

TPO (poliolefine termoplastice).

Rezistenţă mărită la incendiu.

Armat cu lână de sticlă.

atestat FLL pentru rezistenţă contra
creşterii rădăcinilor plantelor.

Membrană adecvată pentru
acoperişurile vegetale.

plasă PES.

Desen antiderapant pe membrană.

Reflexibilitate mărită la razele solare (SRI).

Rezistenţă chimică înaltă a membranei.

Varinte color ale produsului.

Membrană care serveşte ca barieră
antiradon.

Membrană adecvată pentru prelucrarea
detaliilor acoperişului.

Membrană adecvată pentru
realizarea de iazuri.

Se poate îmbina prin lipire.

Produs convenabil din punct
de vedere al preţului.

Ancorare mecanică.

Inofensivitate medicală.

Aplicare directă pe asfalt.
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CONTACTE FATRAFOL
Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Republica Cehă
STUDIO IZOLAŢII
Stanislav Zátopek
Tel.: 724 405 713
szatopek@fatra.cz

Ivan Kučera
Tel.: 724 405 725
ikucera@fatra.cz

Ing. Richard Rothbauer
Tel.: 724 405 640
rrothbauer@fatra.cz

Ing. Libor Bednář
Tel.: 724 405 799
lbednar@fatra.cz

FATRAFOL REPREZENTANŢI COMERCIALI PENTRU EXPORT
Jan Rolenc
Export manager
tel.: 00420 577 502 284
mob. : 00420 724 405 732
e-mail: jrolenc@fatra.cz
Ungaria, Suedia, China, Franţa, România:
Pavel Vojtek
Export Sales Representative
tel.: 00420 577 502 397
mob. : 00420 724 405 627
e-mail: pvojtek@fatra.cz
Austria, Germania, Bosna şi Herţegovina,
Serbia, Croaţia, Muntenegru, Slovenia, Italia:
Kamil Rakvica
Export Sales Representative
tel.: 00420 577 502 394
mob. : 00420 724 405 598
e-mail: krakvica@fatra.cz
Marea Britanie, Olanda, Polonia, Bulgaria:
Marta Doláková
Export Sales Representative
tel.: 00420 577 502 333
mob.: 00420 724 405 906
e-mail: mdolakova@fatra.cz
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Svatopluk Kolder
Tel.: 724 405 505
skolder@fatra.cz

OBSERVAŢII

Fatra, a.s.
třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Republica Cehă
tel.: + 420 577 501 111
www.fatrafol.cz
www.fatra.cz

