
Urbanscape
Protikoreninska membrana

Opis
Protikoreninska membrana 
Urbanscape* je izdelana iz črnega 
polietilena nizke gostote in v sistemih 
zelenih streh preprečuje prodiranje 
korenin skozi strešno konstrukcijo.
Membrana je izdelana skladno z 
nemškimi smernicami za načrtovanje, 
izvedbo in vzdrževanje zelenih streh 
(FLL).

Polaganje  
•  Protikoreninsko membrano 

Urbanscape na zelenih strehah 
polagamo pod drenažno plast

•  Če hidroizolacijska plast ni odporna 
proti prodiranju korenin, prekrijte 
streho s protikoreninsko membrano 
Urbanscape.

•  Protikoreninska membrana 
je položena čez vodoodporno 
membrano in se mora na vseh 
stranicah prekrivati vsaj za 
1,5 metra. Med polaganjem jo je 
treba pritrditi.

•  V membrano izrežete odprtine za 
drenažno zaščito odtokov.

•  Ne režite neposredno na 
hidroizolacijski plasti. Zaradi varnosti 
uporabite kavljasto rezilo, ne režite z 
ostrimi ravnimi rezili ali noži.
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* FLW 500
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Lastnost Enota Vrednost Standard
Povprečna debelina mm 0,5 (+/–10 %) ISO 4591
Širina m 4 (+/–2 %) ISO 4592/2
Dolžina m 25 (+/–3 %)
Enote zvitkov/paleto 25

Velikost
m2/zvitek
m2/paleto

100
2500

Velikost palete (d × š × v) m 2 × 1,2 × 1,4
Teža kg/m2 0,5
Teža palete kg/paleto 1250
Natezna trdnost – vzdolžno mPa 18,0–21,0 ISO1184
Natezna trdnost – prečno mPa 17,0–20,0 ISO1184
Raztezanje – vzdolžno % 400–500 ISO1184
Raztezanje – prečno % 500–600 ISO1184
Odpornost proti trganju – vzdolžna g/μ 2,5–4,0 ISO6383/2
Odpornost proti trganju – prečna g/μ 4,0–7,0 ISO1183
Preskus trdnosti Dart drop Ni mogoče izmeriti ASTM D1709-98
Gostota g/cm3 0,93 ISO1183

Tehnične lastnosti protikoreninske membrane Urbanscape

Prednosti sistema zelene strehe Urbanscape

Celovita 
rešitev

Visoka stopnja 
vpijanja vode

Majhna teža 
sistema

Dobre lastnosti ohlajevanja 
strešnih površin

Učinkovita 
montaža

Dobre zvočno 
izolacijske lastnosti

Trajnostna 
rešitev

Visoka požarna 
odpornost

Vegetacijska preproga Urbanscape Sedum-mix

Substrat Urbanscape Green Roll

Drenažni sistem Urbanscape

Osnovna strešna konstrukcija

Vse pravice pridržane, kar velja tudi za fotomehansko reprodukcijo in shranjevanje na elektronskih nosilcih podatkov. Komercialna uporaba procesov in delovnih postopkov, opisanih v tem dokumentu, ni 
dovoljena. Kljub temu da so bile vse informacije, besedila in ilustracije pripravljene izredno skrbno možnost napak ni izključena. Izdajatelj in urednik ne prevzemata pravne ali druge odgovornosti za morebitne 
nepravilne informacije in posledice. Zahvaljujemo se za morebitne predloge za izboljšave in opozorila na napake.

Certifikata: ISO 9001, ISO 9014
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