
ROOFS FOR LIVING

stogo plėvelės
Monier ekonomiški ir paprasti sprendimai Jūsų namui.



StOGaS pO StOGu

Stogo paskirtis – kad name būtų sausa ir tylu. Stogas turi 
apsaugoti namą nuo liūčių, stiprių vėjų ir kitų gamtos 
stichijų. Bet drėgmė patenka ne tik iš išorės. Daug drėgmės 
susidaro namo viduje prausiantis, gaminant maistą ar 
kvėpuojant. Dalis drėgmės pašalinama per ventiliacinę 
sistemą, tačiau likusi dalis gali pakenkti.
 
Naujos kartos difuziNė  
arba „kvėpuojaNti“ plėvelė
Difuzinė stogo plėvelė „kvėpuoja“ kaip šiuolaikiniai 
sportiniai rūbai – išleidžia kūno išskiriamą drėgmę ir 
efektyviai apsaugo nuo lietaus. Mes naudojame tokią pačią 
technologiją kuriant naujos kartos stogo plėvelę ir keliame 
aukščiausius reikalavimus kokybei ir ilgaamžiškumui.

saugi stogo plėvelė
Plėvelė atitinka atliekamo atsparumo testo reikalavimus, todėl 
su šia medžiaga ypač saugu ir patogu dirbti ant stogo. Be to ji 
lengva ir nesunkiai pjaustoma. Taigi šis sprendimas padeda 
paspartinti stogo dengimo procesą ir pagerinti kokybę.

aNtikoNdeNsaciNė, arba  
„NekvėpuojaNti“, stogo plėvelė
Antikondensacinės plėvelės dažniausiai naudojamos neap-
šiltintoms stogo konstrukcijoms. Klojant šią plėvelę, tarp 
apšiltinimo medžiagos ir plėvelės turi būti išlaikytas oro 
tarpas, kad iš pastato išsiskirianti drėgmė būtų nukreipta į 
lauko pusę. Monier sukūrė lanksčias, lengvai formuojamas ir 
ekonomiškas stogo plėveles.

Drėgmė yra didžiausias namo priešas, padarantis daugiausiai žalos. 
Todėl labai svarbu, kad namas galėtų „kvėpuoti“. „Kvėpuojantis“ namas 
leidžia išgaruoti drėgmei iš vidaus ir kartu apsaugo nuo lietaus ir vėjo, 
panašiai, kaip šiuolaikiškas slidinėjimo kostiumas. Čia svarbią funkciją 
atlieka Monier siūlomos stogo plėvelės.



divoroll uNiversal s
Naujos kartos ketursluoksnė difuzinė plėvelė iš polipropileno. Apačioje yra lipni 
juosta, skirta pritvirtinti plėvelę prie pagrindo. Dėl armatūrinio tinklelio ir 
neslidaus paviršiaus daug lengviau atlikti montavimo darbus, pagrindas neslysta 
net ir lietingu oru, neįtrūksta netyčia ant jo užlipus. Atitinka Vokietijoje atlie-
kamo atsparumo testo (GS BAU – 20) reikalavimus, todėl su šia medžiaga ypač 
saugu dirbti ant stogo. Išbandyta medžiaga. Atspari medienos apsaugai skirtų 
stiprių chemikalų poveikiui. Ši plėvelė dažniausiai naudojama apšiltintoms 
konstrukcijoms be ventiliacinio tarpo, taip pat ant gegnių ir kitokio pagrindo. 
Panaudota neapšiltintoms stogo konstrukcijoms atlieka nekvėpuojančios plėve-
lės funkcijas. Dėl apačioje esančios lipnios juostos medžiagą lengva pritvirtinti. 
Be to, ji puikiai apsaugo nuo vėjo. Taigi šis sprendimas padeda sutaupyti ir sykiu 
paspartinti visą stogo dengimo procesą. 

spaN-flex
Tai aukščiausios kokybės vėjui ir drėgmei atspari, ruloninė antikondensacinė 
plėvelė iš polipropileno. Nekvėpuojanti, su drėgmę sugeriančiu plaušeliu. Dėl 
specialios 4 sluoksnių struktūros medžiaga yra tvirta ir atspari. Naudojama 
neapšiltintom stogo konstrukcijoms ant gegnių ir kitokio pagrindo. Naudojant 
apšiltintoms stogo konstrukcijoms kaip papildomą hidroizoliacijos sluoksnį 
(ypatingai mažų nuolydžių šlaituose) būtina palikti ventiliacinį tarpą, kurio 
atstumas nuo plėvelės iki šilumos/vėjo izoliacijos būtų ne mažesnis nei 5 cm.

DIVOROLL tOp Ru
Aukščiausios kokybės ketursluoksnė difuzinė plėvelė su dviem klijuojamais 
kraštais. Ilgaamžė medžiaga, atspari mechaniniams pažeidimams ir medinių 
konstrukcijų impregnavimo medžiagų poveikiui. Naudojama apšiltintiems  
stogams, klojama ant ištisinio pakloto arba gegnių. Taip pat tinka neapšil-
tintiems stogams. Lengvai ir greitai montuojama, taip mažėja stogo įrengimo 
kaštai. Plotis 1,5 m, ilgis 50 m. Rulonas 75 m². Sąnauda: 1,15 stogo ploto. iNforMacija apie produktĄ

Rulono plotis: 1,5 metro

Ilgis:	 50	metrų

Spalva: Pilka/juoda

Naudojimas:	Tinka	visų	tipų	apšiltintiems,	ypatingai 
rekomenduojame	mažesnio	nuolydžio	stogams.	

iNforMacija apie produktĄ
Rulono plotis: 1,5 metro

Ilgis:	 50	metrų

Spalva: Pilka/juoda

Naudojimas:	Tinka	visų	tipų	apšiltintiems,	ypatingai 
rekomenduojame	mažesnio	nuolydžio	stogams.	

iNforMacija apie produktĄ
Rulono plotis: 1,5 metro

Ilgis:	 50	metrų

Spalva: Juoda

Garantija:	 15	metų

Naudojimas:	Tinka	visų	tipų	neapšiltintiems	stogams.

DIVOROLL kOmpakt
Trisluoksnė difuzinė plėvelė atspari mechaniniams pažeidimams ir medinių 
konstrukcijų impregnavimo medžiagų poveikiui. Naudojama apšiltintiems sto-
gams, klojama ant ištisinio pakloto arba gegnių. Taip pat tinka neapšiltintiems 
stogams. Rekomenduojame naudoti kartu su dvipuse klijavimo juosta Duoroll. 

iNforMacija apie produktĄ
Rulono plotis: 1,5 metro

Ilgis:	 50	metrų

Spalva:	 Žalia

Naudojimas:	Tinka	visų	tipų	apšiltintiems,	ypatingai 
rekomenduojame	mažesnio	nuolydžio	stogams.	

NAUJIENA



tvirtiNiMo detalės
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leku
Tai vėjui ir drėgmei atspari antikondensacinė plėvelė iš polipropileno. Nekvė-
puojanti, naudojama neapšiltintom stogo konstrukcijoms ant gegnių ir kitokio 
pagrindo.

	 Klijavimo	juosta	“Divotape”	 Klijavimo/sandarinimo	juosta	“Buthyltape”	 Klijavimo/sandarinimo	juosta	“Flexiroll”

iNforMacija apie produktĄ
Rulono plotis: 1,5 metro

Ilgis:	 50	metrų

Spalva: Balta

Garantija:	 15	metrų

Naudojimas:	Tinka	visų	tipų	neapšiltintiems	stogams

	 	 	 DIVOROLL		 DIVOROLL	 DIVOROLL		 SPAN-FLEX	
	 	 	 TOP	RU	 UNIVERSAL	S	 KOMPAKT	 FLEECE	 LEKU        

Medžiaga	 	 	 Difuzinė	 Difuzinė		 Difuzinė		 Antikondensacinė		 Antikondensacinė	
	 	 	 ”kvėpuojanti”	plėvelė	 ”kvėpuojanti”	plėvelė		 ”kvėpuojanti”	plėvelė	 plėvelė	 plėvelė
   ketursluoksnis propilenas ketursluoksnis propilenas trisluoksnis propilenas polipropilenas polipropilenas
Spalva	 	 	 pilka/juoda	 pilka	 žalia	 juoda	 balta
Ilgis m  50 50 50 50 50
Plotis m  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Rulono	svoris	 kg	 	 18	 11,4	 10,5	 9,75	 7,4
Svoris g/m2	 EN	1849-2	 228	 151	 140	 130	 123
Garų	pralaidumas,	SD	vertė	 m/	23°C/0,85%	 EN	ISO	12572	 0,03	 0,03	 0,03	
Garų	pralaidumas,	MVTR	 g/m2	24h	 		 1300	 1300	 1300	
Stipris	tempiant	išilgai	 N/5cm	 EN	12311-1	 500	 450	 300	 1000	 530
Stipris	tempiant	skersai	 N/5cm	 EN	12311-1	 450	 400	 250	 700	 440
Santykinis	pailgėjimas	tempiant	išilgai	 %	 EN	12311-1	 >15	 >15	 12
Santykinis	pailgėjimas	tempiant	skersai	 %	 EN	12311-1	 >15	 >15	 12
Atsparumas	plėšimui	vinimi,	išilgai	 N	 EN	12310-1	 500	 325	 150	 	 300
Atsparumas	plėšimui	vinimi,	skersai	 N	 EN	12310-1	 450	 335	 150	 	 300
Atsparumas	vandeniui	 mm	 DIN	20811	 >3000	 >3000	 3000	 3000	
Degumo	klasė	 klasė	 DIN	4102	 	 B2/klasė	E	 E	 	B2/klasė	E	 B2/klasė	C
Atsparumas	UV	spinduliams	 mėn.	 EN	1297-1	 >=4	 >=4	 >=4	 >=4	
Atsparumas	temperatūrai	 °C	 	 	-40	C/	+	80C	 -	25	°C	/	+	80	°C	 -	40	°C	/	+	80	°C	 -	40	°C	/	+	80	°C	
Lipni	juosta	 	 	 	 	 	
Plotis mm  50 50 
Sujungimo	stipris	tempiant	išilgai		 N	 EN	12311-1	 180	 180
Sujungimo	stipris	tempiant	skersai	 N	 EN	12311-2	 13	 13
Sujungimo	atsparumas	vandens	prasiskverbimui	mm	 EN	20811	 	

Mūsų	darbo	pagrindas	–	kokybė.	Mūsų	klientai	turi	teisę	iš	mūsų	tikėtis	daugiau	nei	vien	medžiagos	savo	stogui	uždengti.	Mes	siūlome	galimybę	susikurti	savo	
individualų	stilių	ir	ilgalaikes	vertybes.	Mūsų	pasišventimas	darbui	gali	būti	nusakytas	trimis	žodžiais:	Monier	–	Roofs	for	living.

MoNier uab	~	Laisvės	pr.	3	~	04215	Vilnius	~	tel.:	+370	5	233	32	80	~	faks.:	+370	5	233	5912	~	el.paštas:	stogas@monier.com	~	www.monier.lt
Savanorių	pr.282A	~	50201	Kaunas	~	tel./faks.:	+370	37	713	408	~	Birutės	g.	11A	~	91222	Klaipėda	~	tel./faks.:	+370	46	380	099


