
 

 

Corotop 100 Light 
 

Описание Трислойна силно пропусклива и водоустойчива мембрана за 
вентилируеми фасади и подпокривни конструкции 

Цвят  Сив, Черен 

Грамаж  100 g/m2 
 

Характеристики 
Corotop  100 Light  е трислойна дифузна покривна мембрана, състояща се от функционален 
филм, закрепен от двете страни с полипропиленова тъкан. Филмовият слой осигурява защита 
срещу изтичане на вода и регулира баланса на потока на пара през покривната система.  
Мембраната  може да се използва, както за подпокривна защита, така и за вертикални 
конструкции на стени като водо/ветрозащита. 
Изключителната паропропускливост дава възможност за добра вентилация и ветрозащита, 
създавайки затворена система за топлинната изолация. 

 
 

Приложение 

 • мембраната може да се използва и върху вертикални конструкции на стени като водо и 
ветрозащита на вентилирани сгради и фасади 

 • като допълнително първоначално покритие за топлоизолирани, вентилирани наклонени 
покриви и фасадни сайдинг облицовки 

 • по външни стени на сгради и фасади от дървена или стоманена конструкция и в къщи, с 
изолация от каменна/стъклена вата или други топлоизолационни обшивки 

 •като вятърна преграда под фасадни сайдинг системи (дървени, PVC, фибростъкло, др.) 
 • използва се за повечето видове покривно покритие, особено при бетонови керемиди 
 • под дървени конструкции на покривите 

 
Предимства 

• Лек материал и лесен за монтаж 
• Предпазва топлоизолацията на вентилируемите фасади, като повишава дълготрайността и 

издръжливостта им във времето 
• Повишава комфорта и енергийната ефективност, като елиминира загубата на топлината и 

температурните разлики, които се наблюдават по стените и покрай прозорците 
• Отлична цена за това качество 

 
 

 
 

Декларация за съответствие  № C/001/5 
 
Основни характеристики 

 
Мерна 

единица 

 
Стойност 

 
Допуск 

Реакция на огън Клас E - 
Устойчивост на проникване на вода Клас W1 - 
Механични свойства при полагане на мембраната 
Якост на опън  в надлъжна посока              [N/50mm] 250 ±30% 
Якост на опън  в напречна посока              [N/50mm] 150 ±30% 
Удължение  в надлъжна посока [%] 70 ±30% 
Удължение  в напречна посока [%] 130 ±30% 
Устойчивост на разкъсване 
Устойчивост на разкъсване  в надлъжна посока [N] 120 ±20% 
Устойчивост на разкъсване   в напречна посока [N] 160 ±20% 
Устойчивост/Гъвкавост при ниска температура [°C] ≥-40 - 
Издръжливост при тестове за ускорено стареене по механични свойства 
Якост на опън  в надлъжна посока               [N/50mm] 200 ±20% 
Якост на опън   в напречна посока               [N/50mm] 145 ±20% 
Удължение  в надлъжна посока [%] 50 ±20% 
Удължение  в напречна посока [%] 105 ±20% 
Издръжливост срещу проникване на вода, след 
тестове за ускорено стареене 

Клас W1 - 

Допълнителни технически параметри 
Грамаж [g/m2] 100 ±12% 
Пропускливост на водни пари (Sd): Sd [m] 0,02                 (-0,01/+0,03) 
Равняване                                                       Изпълнени изисквания 
Стабилност на размерите < 2% 
UV -  устойчивост 3 месеца 
Температуроустойчивост [°C] -40 до +80 



 

 

 
 
                         
 
 

                                                                     Друга техническа информация 
Дължина [m] 50 
Ширина [m] 1,5 
Диаметър на втулката [mm] 38 
Залепващи ленти Възможна опция по поръчка 
Ширина на залепващите ленти 
[mm] 

40 

Опаковка Стреч фолио + кашони на палет 
 
 
 
 
 
 

Бр палет [ролки] 35 
Разположение Вертикално 
Размери на палет [mm] 1200 x 800 x 1650 
Тегло на продукта [kg] 7,6 
Тегло на палет [kg] 290 
Бар код 5901535402107 
Стандарт 13859-1:2010 
Уведомен орган Полски център за тестване и сертифициране 

(PCBIC) 
 

                                                                                           Монтаж и съхранение 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начина на употреба/ Инструкции 
за монтаж 

1. Развийте ролка с етикета нагоре/навън 
2. Закрепете към гредите 
3. За да осигурите стегнатост върху гредите, залепете двустранно самозалепващата се уплътнителна 
лента (Gerband 603) към контра летвата, където подложката ще се прилепи към гредата. 
4. Закрепете контралетвите и надлъжните летви към покривната повърхност. Цялата височина на 
летвите и гредите следва да бъде между 8 до 10 см. Частите, където покривната повърхност е 
наранена трябва да се покрият със самозалепваща се уплътнителна лента (Corotop Fix) и да бъдат 
скрити под летвите. 
5. Следващият слой трябва да се припокрива предишния с 10 - 15 см (ако наклонът на покрива е под 30 
градуса - 20 см). За правилeн монтаж и водонепропускливост трябва да използвате за припокриване 
едностранна лента (Corotop Fix) или двустранна лента (Corotop Mix).  
6. За малки участъци/елементи (вентилационни канали), направете разрез във формата на трапец и 
прикрепете краищата към летвите. 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Условия за употреба и 
съхранение    

Съхранявайте ролките на закрито и сухо място. Превозите трябва да се транспортират от превозни 
средства с покрив, обезопасени срещу повреди. Да не са в контакт с  химически въздействия, особено 
вещества на основата на разтворители, тъй като те намаляват техническите параметри на материала 
или причиняват трайни щети. Гаранцията на продукта се покрива, само когато са спазени изричните 
указания. Производителят си запазва правото да откаже рекламация, когато не са спазени указанията 
за монтаж. Етикетът на продукта трябва да се съхранява като документ, даващ право за предявяване на 
рекламация. Всички технически препоръки, дадени в инструкцията за монтаж, са създадени на базата 
на нашият опит и знания. Тази информация не е правно обвързваща. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Снимка 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Етикет 

 
 
 
 
Информацията, препоръките и подсказките бяха предоставени добросъвестно въз основа на нашите най-добри знания, изследвания и опит.  
Ние не поемаме отговорност за ефекти от неправилна или невалидна употреба на нашите продукти. Всеки потребител на този материал  
трябва да установи, като използва всички възможни средства, включително проверка на крайните продукти при подходящи условия, 
използваемостта на материалите, доставени за определената цел. 

                       


