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Описание на продукта
Хидроизолационната мембрана Nudura е 
самозалепваща се и специално разработена за 
хидроизолация под нулево ниво или за Nudura 
изградени сгради. Мембраната на Nudura е SBS 
(стирен бутадиен стирен) модифицирана, полимер-
битумнa трислойна хидроизолационна мембрана. 
Силиконова разделителна хартия предпазва 
залепващата страна на мембраната.  

Основно приложение
Мембраната на Nudura е специално предназначена за използване върху ICF конструкции за 
пароизолация или хидроизолация под нивото на терена.

Начин на употреба 
Уверете се, че повърхността на стената е гладка, чиста, суха, без прах, мръсотия и всякакви други 
замърсявания, които биха могли да се намират по повърхността на стената. Ако EPS повърхността е 
била изложена на слънчева светлина за продължителен период от време, полученото жълто прахово 
покритие трябва да се отстрани напълно.
- Приложение на пароизолацията* (вижте доклада за оценка на CCMC No. 14093-R** )

o Когато NUDURA мембраната се използва като пароизолационна мембрана няма
необходимост от грунд. Въпреки това,  ако специфичните условия изискват използването на
грунд, като например запрашени работни площадки, Nudura препоръчва използването на
грунд Nudura.

- Приложение на хидроизолацията* (вижте доклада за оценка на CCMC No. 14095-R**)
o Когато NUDURA мембраната се използва като хидроизолационна мембрана, цялата ICF

повърхност, върху която трябва да се залепи мембраната, трябва да се грундира с  грунд.

- *Изискванията за прилагане на пароизолация и хидроизолация могат да се различават в зависимост от страната или местния регион. Обикновено се 
изисква мембраната да се положи като част от "хидроизолационна мембранна система", когато съществува риск от хидростатично налягане на 
строителната площадка.  Вижте преобладаващите изисквания на строителните норми и общинските подзаконови актове за вашия строителен обект за 
разликата в определенията за пароизолация и хидроизолация.
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**Докладите за оценка на Канадския център за строителни материали (CCMC) са приложими само за Канада. Въпреки това, информацията, посочена в 
докладите, може да се счита за по-добра строителна практика за хидроизолационни приложения извън Канада. Монтажникът е отговорен за 
определяне на специфичните изисквания за хидроизолационни приложения в своя регион.     

Начин на употреба 
NUDURA Хидроизолационната мембрана се монтира вертикално върху повърхността на стената.  
При вертикален монтаж на мембраната върху стената припокриването трябва да бъде 76 mm (3"), 
както е отбелязано по краищата на мембраната. При по-специфични приложения, когато 
мембраната трябва да се монтира хоризонтално, застъпването трябва да бъде 152 mm (6"). За 
пълни инструкции за монтаж, моля, вижте раздела за технически бюлетини на интернет сайта на 
Nudura на адрес www.nudura.com.  

Съхранение 
Съхранявайте ролките с хидроизолационна мембрана в изправено положение (вертикално) на 
хладно и сухо място (без пряк контакт със земята) и защитете с брезент от пряка слънчева светлина, 
до времето за иползване.

Опаковка 

Всяка ролка от Хидроизолационната мембара на Nudura е здраво захваната със самозалепваща 
лента. 
Дължина на ролката: 914 mm (36”) 
Ширина на ролката: 203 mm (8”) 
Тежина на ролката:  20 kg (44 lbs) 
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Характеристики 

Характеристика Стандарт Резултат 
Дебелина - 40 mil (1.0 mm) 
Размери - 75 ft x 36 in      

(22.9 m x 091 m) 
Бруто/Нето на ролка - 225 ft² / 206 ft²    

(20.8 m² / 19.1 m²) 
Тежина на ролка - 44 lbs (20 kg) 

Горно лице - Многопластов 
полиетилен 

Долно лице - Силиконова разделит. 
хартия

Ролки на палет - 36 ролки 
Якост на опън, MD/XD ASTM D5147 

Максимално разпъване, MD/XD ASTM D5147 52 / 24% 
Еластичност при   ниски темп. ASTM D5147 -22°F (-30°C)

Статично пробиване ASTM D5602 90 lbs (400 N) 

Якост на разкъсване, MD/XD ASTM D1876 85 / 90 lbs (375 / 400 N) 
Устойчивост на залепване ASTM D1876 11.4 lbs/in (2000 N/m) 

Устойчивост на отлепване ASTM D903 17.5 lbs/in (3050 N/m) 

Абсорбация на вода ASTM D5147 <0.1% 
Пропускливост на водни пари ASTM E96 (Procedure B) <0.016 perm (<0.90 

ng/Pa.s.m²) 
Устойчивост срещу термити Trinity/ERD Report 

#S10030SC.04.08 
издържан 

* Всички стойности са номинални

Клас Мембрана Температура на полагане Температурен обхват
Летен клас 50°F to 122°F (10°C to 50°C) -49°F to 158°F

(-45°C to 70°C)Зимен клас 14°F to 104°F (-10°C to 40°C) 

64 / 88 lbs/in      
(11.3 / 15.4 kN/m) 
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Разходна норма
За да изчислите броя на ролките хидроизолационна мембрана Nudura (WPROF), необходими за 
дадения проект, започнете като определите на линейните метри (LMPER) (линейни футове (LFPER)) 
на периметъра на конструкцията. Умножете дължината на периметъра по височината на 
мембраната, необходима за стената. Препоръчва се височината на мембраната да спира на 102 
mm (4") до 152 mm (6") под нивото на терена. Във височината трябва също така да се включи 
разстоянието до основата/плочата, както и 51 mm (2") надолу по лицето на основата/плочата. 

Разделете изчислената площ на стената с 19,14 m² (206 ft²).  

Допълнителна мембрана трябва да се предвиди за вътрешните и външните ъгли, за уплътняване 
около отвори и всяка друга зона под нивото на терена, изискваща допълнителна мембрана. 

Метрични изчисления 
WPROF= (LMPER x (височина на мембрана + проекция на основата/плочата + 51 mm)) ÷ 19.14 m² 
Имперични изчисления 
WPROF= (LFPER x (височина на мембрана + проекция на основата/плочата + 2”)) ÷ 206 ft² 

Гаранция
Този продукт се продава с 5-годишна гаранция за материалите. Моля, вижте Ръководството за 
инсталиране на Nudura или се свържете с Nudura за допълнителна информация. 

Вижте нашите видеоклипове за аксесоари на Nudura’s YouTube Channel 

Тази информация се предлага добросъвестно въз основа на данните, с които разполагаме и които считаме за верни и точни. Въпреки това не се изразява и не се подразбира никаква гаранция за 
продаваемост, годност за определена цел или каквато и да е друга гаранция по отношение на точността или пълнотата на тази информация, резултатите, които ще се получат от използването на тази 
информация или продукта, безопасността на този продукт или опасностите, свързани с използването му. Предоставената тук информация, както и продуктът, се предоставят при условие, че лицето, 
което ги получава, трябва да направи собствена преценка относно пригодността на продукта за конкретната му цел и при условие, че поема риска от използването им. Производителят, доставчикът, 
нито който и да е от неговите филиали не поема никаква отговорност за каквито и да е щети или наранявания, произтичащи от необичайна употреба или от неспазване на препоръчаните практики.    

Nudura Inc., June 2020

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTlRwaZMrie4835tIu_9cybZksRqtd6y7



