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Permo® easy H
Permo® easy H SK

Uniwersalna membrana na dach z deskowaniem 
lub bezpośrednio na „ocieplenie”

Zastosowanie
Permo® easy H to najl˝ejsze
standardowe wykonanie 
z wysoce dyfuzyjnych paro-
przepuszczalnych uniwersal-
nych membran dachowych
Klöber. Ta hydrofobowana 
3-warstwowa kombinacja
w⌅ókniny/folii z poliolefiny
nadaje się na wszystkie

dachy pochy⌅e z deskowa-
niem przy zastosowaniu 
chemicznych środków
impregnacji drewna, lub na
ocieplenie do spodu mem-
b rany jak równie˝ ze szc ze li n ą
wentylacyjną lub bez.
Funkcje wysoce dyfuzyjnej
membrany spe⌅nia PE-film,
który od do⌅u i od góry jest

chroniony wysoce wytrzy-
ma⌅ą na rozerwanie i dzia⌅a-
nie promieniowania UV w⌅ók-
niną. SK - wersja umo˝liwia
szybki monta˝ – perfekcyjne
wykonanie z⌅ączy dzięki akry-
lowej taśmie samoprzylepnej,
która chroni dach przed
deszczem i wiatrem.
Permo® easy H odpowiada

wymaganiom normy
DIN 18338, DIN 4108-3,
DIN 688002-2, i najnowszym
zaleceniom ZVDH /Central-
nego Zwiazku Dekarzy 
Niemieckich/. Monta˝
wykonuje się zgodnie 
z instrukcją monta˝u Klöber 
i przepisami krajowymi. 

Sk⌅ad 3 - warstwowa kombinacja w⌅ókniny/folii na bazie poliolefiny,
hydrofobowana. 
Permo® easy H SK - dodatkowo z akrylową taśmą samoprzylepna

Cie˝ar powierzchniowy, EN 1849-2 ok. 125 g/m2

Barwa góra - be˝owa / dó⌅ - bia⌅y

WDD-paroprzepuszczalność, EN ISO 12575/Klima B >= 1200 g/m2 x24h

sd - wartość, EN ISO 12575/Klima B <= 0,02 m

Wytrzyma⌅ość na rozerwanie, DIN 12311-1 pod⌅u˝na 225 N/5cm, poprzeczna 170 N/5cm

Wytrzyma⌅ość gwoździowa, DIN 12310-1 pod⌅u˝na 125 N, poprzeczna 155 N

Wodoszczelność, EN 20811 > 1500 mm H2O 

Klasyfikacja materia⌅u, DIN 4102-1 B 2, przy ociepleniu do spodu membrany i przy szczelinie wentylacyjnej

Odporność na promieniowanie UV EN1297-1 4 miesiące

Zakres odporności na temperaturę - 40ºC do + 80ºC

Czasokres bez pokrycia dachowego 4 miesiące

Szerokość rolki 1, 50 m

D⌅ugość rolki 50 m

Cie˝ar rolki ok. 10 kg

Nr-Artyku⌅u Permo® easy H Permo® easy H SK
KU 0046 KU 0046-22 


