
SA 2200
SAVAIME LIMPANTI AUKŠTOS KOKYBĖS HIDROIZOLIACINĖ MEMBRANA 
APATINIAM STOGO SLUOKSNIUI IR HIDROIZOLIACIJAI

SA 2200 danga gaminama pagal ISO 
9001:2008 kokybės valdymo sistemą, o aplin-
kosaugos vadybos sistema patvirtinta pagal 
ISO 14001:2004 standartą.

Viršutinis membranos SA 2200 sluoksnis 
apsaugotas smėliu. Slydimui atsparus dangos 
paviršius užtikrina darbų ant stogo saugą.

Medžiaga tinkama naudoti padidintos rizikos 
vietose (ten, kur maži nuolydžiai, sąlajos, kar-
nizai ir t.t.), bei sistemose, kuriose negalima 
naudoti atviros ugnies.

Savaime limpanti hidroizoliacinė SBS polimerais 
modifikuota membrana, naudojama šlaitinių ir 
plokščių stogų sistemose. Puikus lankstumas 
esant žemai temperatūrai, atsparumas 
mechaniniams pažeidimams.



SA 2200 – SAVAIME LIMPANTI BITUMINĖ DANGA
SA 2200 yra patikima hidroizoliacinė medžiaga, naudojama kaip apatinis sluoksnis dvisluoksnėse stogų hidroizoliacinėse sistemose 
ten, kur negalima naudoti atviros ugnies (kai naudojamas polistireno putplastis, ekstruzinis polistirenas arba medienos pagrindas). 
Medžiaga tinkama naujiems stogams įrengti ir stogo remonto darbams.

SA 2200 danga klojama ant pilnai paruošto paviršiaus, prieš tai pašalinus bet kokius statybinių medžiagų likučius ar 
aštrius išsikišimus. Hidroizoliacijos ilgaamžiškumo užtikrinimui betoniniai ir mediniai pagrindai papildomai gruntuojami 
bituminiu gruntu IZOFLEX.
Prie paruošto pagrindo medžiaga klijuojama išvyniojant ritinį, nuėmus nuo apatinės dangos pusės apsauginę plėvelę. 
Danga gali būti klojama kai oro temperatūra aukštesnė nei 5°C. Esant žemesnei temperatūrai, klojant dangą, apatinis 
lipnus jos paviršius turi būti pašildomas pramoniniu karšto oro fenu.

CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI SA 2200

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 15 x 1

Storis EN 1849-1 mm –

Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 2.3±0.05

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109-1 °C ≤ -15

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje EN 1110 °C ≥ +85

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 30 / 30±10

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga EN 12311-1 N/50 mm 450 / 300±100

Atsparumas plėšimui vinimi L/T EN 12310-1 N -

Nepralaidumas vandeniui EN 1928
A metodas kPa Testą praėjo

Viršutinės / apatinės pusės apsauga smėlis / silikonizuota plėvelė

MONTAVIMAS ANT ŠLAITINIO STOGO MONTAVIMAS ANT PLOKŠČIO STOGO
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