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Protan

Centrala firmy Protan oraz główna fabryka znajduje się w Drammen, w Norwegii.

Protan produkuje membrany dachowe  
stosowane jako jednowarstwowa izolacja 
przeciwwodna. Sprzedajemy nasze produkty  
w wielu krajach na całym świecie, w tym  
w większości krajów europejskich.

Membrany dachowe Protan produkowane są  
w Norwegii zgodnie z najwyższymi standardami 
jakości. Memebrany Protan są nowoczesnymi 
produktami wielowarstwowymi.  
Oprócz standardowych rolek oferujemy zgrzewa-
ne fabrycznie, wstępnie docięte i dopasowane 
arkusze, tak by sprostać wszystkim wymaganiom 
związanym z wykonaniem dachu. Proponujemy 
klientom prefabrykowane akcesoria, oraz produkty 
uzupełniające systemu pokrycia dachu,  
by zaspokoić potrzeby klienta.

Dysponujemy różnymi rozwiązaniami systemowymi, 
które spełnią Państwa wymagania w zakresie 
wykonania pokrycia dachowego. Nasze systemy  
i produkty prezentujemy w niniejszym katalogu.

Historia
Firma Protan została założona w roku 1939  
i od tego czasu może pochwalić się historią pełną 
sukcesów. W swojej działalności zainstalowaliśmy 
ponad 100 milionów metrów kwadratowych 
dachów wykonanych z membran PVC.  
Dachy Protan wykonane ponad 40 lat temu nadal 
wciąż doskonale spełniają swoje funkcje. 

Historia Protan to innowacja i rozwój, ukierunko-
wane na opracowywanie nowych produktów  
i zdobywanie rynków, przy jednoczesnym opar-
ciu na firmowych, od lat niezmiennych trady-
cjach. Nasze szerokie doświadczenie i dogłębna 
znajomość branży pozwalają na przeprowadzanie 
nieustannych ulepszeń i wprowadzanie innowacji.
Nasze produkty zostały zaaprobowane i przeba-
dane przez różnorodne instytuty budownictwa  
w wielu krajach Europy i świata.

Zgodnie z naszą wiedzą Protan jest jedynym pro-
ducentem membran z PVC na świecie z własnym 
działem wykonawstwa liczącym się na rynku. Pro-
tan zatrudnia w Skandynawii ponad 400 dekarzy.
 
Wiemy, czego nasi klienci spodziewają się po 
układanej jednowarstwowo membranie, jako,  
że nasi koledzy z działu wykonawstwa mają takie 
same oczekiwania. Dzielimy się z wszystkimi  
naszymi klientami naszą praktyczną wiedzą  
w zakresie instalacji, systemów i oprogramowania. 

Wierzymy, że jeśli przyczynimy się do sukcesu 
naszych klientów, korzyści odniesie także Protan. 
Zatem dołożymy wszelkich starań, by nasi klienci 
osiągnęli profity na swoich rynkach.

 

Protan
To my wykonujemy  najlepsze dachy!
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Protan

Zaufanie zdobywa się wraz z upływem czasu,  
a dobrej reputacji nie wyrabia się w ciągu  
jednego dnia. Nasi klienci ufają rozwiązaniom  
proponowanym przez firmę Protan, jakości  
naszych produktów oraz nieustannej dbałości  
o spełnienie oczekiwań kontrahentów. Strategią 
firmy Protan jest zatrudnianie najlepszych ludzi  
i służenie wsparciem, by nasi klienci odnosili  
sukcesy, stąd współpracujemy tylko z najlepszymi. 

Dlaczego Protan?
Protan wykorzystuje usługi na wysokim poziomie 
i wysoko zaawansowane innowacje, aby 
opracować i zaoferować produkty, systemy i usługi.
Nasze produkty, systemy i usługi powstały dzięki 
wielu technologicznym osiągnięciom. Są one łatwe 
w zastosowaniu i cechują się wysoką jakością, 
dzięki czemu nasi klienci i partnerzy czerpią 
większe zyski.
Dlaczego Protan jest unikalny?
• Produkujemy prefabrykowane arkusze, specjal-
nie opracowywane pod kątem Twojego dachu. 
Dzięki prefabrykowanym arkuszom znacząco  
zmniejsza się czas potrzebny do instalacji dachu  
i ryzyko popełnienia błędów w instalacji. 

• Nasze produkty i rozwiązania dachowe spełniają 
najwyższe wymagania jakościowe. Nasze produkty 
szczycą się 40-letnim okresem użytkowania  
w surowych warunkach atmosferycznych.

• Oferujemy unikalne oprogramowanie dla celów 
projektowania dachów o nazwie ProPlan,  
które pracuje na bazie AutoCada.
ProPlan pozwala projektantom na zoptymalizo-
wanie systemu dachowego zarówno w zakresie 
rozwiązań technicznych, jak i planowania zużycia 
materiałów. Program określa ilość nakładu pracy 
oraz rozplanowanie membrany, a także wymagany 
w instalacji materiał, począwszy od dokładnej 
liczby rolek, po łączniki i akcesoria.

• Membrany Protan posiadają warstwę anty-
poślizgową, pozwalającą na bezpieczne  
poruszanie się pracowników po dachu, nawet  
w czasie trwania trudnych warunków pogodowych.

• Skupiamy się wyłącznie na dachach  
i rozwiązaniach dachowych. Dachy –  
tym właśnie się zajmujemy.

Protan w skrócie
• Założony w Norwegii w roku 1939
• Przychody ze sprzedaży w Grupie:  
    około 140 mln EUR
• Ilość pracowników: 700
• Eksport: 70% całkowitej sprzedaży
• Fabryki: w Norwegii i w Polsce 
• Eksport do ponad 40 krajów na świecie
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Funkcje dachów Protan

„Główną funkcją dachu jest zapewnienie trwałej ochrony budynku przed 
działaniem środowiska zewnętrznego oraz wpływu na konstrukcję i funkcję  
obiektu (np. chłodnia, mroźnia lub basen)”.

Membrany dachowe Protan skonstruowane są ze zbrojenia z dzianiny, powlekanej  
z obu stron pokrytej wielowarstwowo plastyfikowanym PVC.

Niniejszy katalog został opracowany, by zapewnić czytelnikowi wgląd w systemy i produkty oferowane 
przez Protan.

Katalog dzieli się na działy, zawierające informacje na temat systemów instalacji, membran i akcesoriów.

Dachy eksponowane wystawione są na działanie wszystkich sił natury: 

słońca, deszczu, wiatru,niskiej i wysokiej temperatury oraz zanieczyszczeń. 

Należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:
• Odporność na działania klimatyczne
• Wytrzymałość i stabilność
• Stabilność w zakresie temperatur

• Odporność ogniową
• Izolację dźwiękową
• Wygląd estetyczny

Telenor Arena

Katalog_0725-CMYK-DRUK.indd   5 2014-07-25   10:01:02



6

Stosowanie prefabrykowanych arkuszy membran pozwala  
na szybszy montaż i optymalizację kosztową pokrycia  
dachowego. Pozwala także na ograniczenie odpadów 
powstających podczas instalacji pokrycia co ma  
pozytywny wpływ na środowisko. 

Celem firmy Protan jest zachowanie statusu świadomego 
ekologicznie producenta pokryć dachowych i powlekanych 
tekstyliów. Realizujemy nasze postanowienie, otwarcie 
przekazując informacje o naszych produktach, rozwiązaniach 
i ich zastosowaniu zgodnie z zapotrzebowaniami naszych 
klientów i partnerów. 

Protan stara się pomagać w ograniczaniu zużycia surowców 
poprzez nasz łańcuch wartości. Potwierdzeniem tego są 
uzyskane klasyfikacje środowiskowe.

Środowisko i jakość

Cele jakościowe, środowiskowe i bezpieczeństwa pracy firmy Protan

Polityką firmy Protan jest komunikacja – zarówno 
wewnętrzna jak i zewnętrzna na temat wszelkich 
ważnych aspektach środowiskowych związanych  
z działalnością biznesową.

Naszym celem jest spełnianie wszystkich praw 
i przepisów, które nas dotyczą, jak i również 
nałożonych przez nas samych wymogów 
jakościowych i środowiskowych.

Nieustannie monitorujemy zgodność naszych   
działań z założeniami BHP, jakości i dbałości  
o środowisko w naszej firmie.

Wszyscy pracownicy muszą być świadomi kwestii 
jakości i środowiska. Zarząd firmy Protan uznaje 
przestrzeganie ich jako obowiązek w codziennej 
pracy. Wszyscy pracownicy Protan zostają o nich 
powiadomieni na bieżąco.

Kierownik ds. jakości odpowiada za monitorowanie 
systemów i dokumentacji oraz za udzielanie  
informacji, jak również za szkolenia.

Membrany Protan mogą być produkowane pod wymiar. 

Pozytywny wkład w troskę o środowisko:

1. Długa, poparta dowodami trwałość produktów.
2. Analiza całego cyklu użytkowania produktów.
3. Nasze materiały są lekkie – niski poziom emisji  
    związanych z transportem.
4. Bezpieczne stosowanie chemikaliów.
5. Efektywne zarządzanie odpadami.
6. Unikalne gospodarowanie – minimalizowanie 
    odpadów i zużycia surowców.

7. Wyjątkowe właściwości nierozprzestrzeniania 
    ognia – PVC jest samogasnące.
8. Dodatkowe bezpieczeństwo dla pracowników  
    – brak ognia przy zgrzewaniu, użycie do 
    zgrzewania tylko gorącego powietrza.
9. Jakość i bezpieczeństwo – ISO9001  
    oraz ISO14001.
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Produkty Protan zbrojone poliestrem

Opis wachlarza membran Protan SE

PROTAN SE
Protan SE jest produktem zalecanym przez firmę Protan do zastosowań na większości dachów ekspono-
wanych, w systemach mocowanych mechanicznie lub vacuum. Te systemy dachowe sprawdzają się  
doskonale na nowych budynkach, ale też na budynkach  remontowanych, zarówno na płaskich  
jak i skośnych dachach. 

Produkt wytwarzany jest z elastycznego PVC ze zbrojeniem z dzianego poliestru. SE zawiera  środek 
opóźniający palność i stabilizatory, które sprawiają, że produkt jest odporny na wysokie i niskie tempe-
ratury, a także promieniowanie UV. Membrana cechuje się wysoką odpornością na rozdzieranie, co ma 
szczególne znaczenie dla systemów dachowych mocowanych mechanicznie.

Wachlarz produktów Protan SE w standardzie wyposażony jest w unikalną warstwę antypoślizgową.  
W porównaniu z materiałami bez faktury wierzchniej nasza membrana cechuje się znaczącym czynnikiem 
bezpieczeństwa, a jednocześnie ma atrakcyjny wygląd. Membrany zgrzewane są gorącym powietrzem.

Protan SE: 
Zbrojona poliestrem membrana PVC do wykony-
wania dachów eksponowanych.

Protan EX: 
Protan EX to Protan SE z laminowaną od spodu 
włókniną poliestrową. Może być instalowana 
bezpośrednio na starym pokryciu dachowym  
lub na podłożu drewnianym.

Protan EXG: 
Protan EXG to Protan SE z laminowaną od 
spodu włókniną szklaną. Może być instalowana 
bezpośrednio na izolacji cieplnej z  polistyrenu.

Protan SE Titanium +:
Protan Titanium+ to membrana PVC odporna 
na przerastanie korzeni ze zbrojeniem z polie-

stru do zastosowań na dachach z roślinnością 
ekstensywną. 

Protan CoolRoof:
Protan CoolRoof to biała membrana ze zbrojeni-
em z poliestru, z lub bez dodatkowego laminowa-
nia powierzchni w różnych wariantach dla różnych 
zastosowań i projektów.

Protan T:
Membrana Protan T ma służyć głównie jako ekspo-
nowana membrana na tarasach o ruchu pieszym.

Protan EX-A:
Protan EX-A to zbrojona poliestrem membrana 
PVC z laminowaną włókniną poliestrową na 
spodniej stronie. Membrana przeznaczona jest do 
wykonywania dachów w systemie klejonym.

Protan EX
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Produkty Protan zbrojone włókniną szklaną

Opis wachlarza membran Protan G

PROTAN G  
Membranę Protan G zaleca się do stosowania 
na dachach balastowanych i w niektórych przy-
padkach na dachach zielonych. Jest odpowiednia 
zarówno do wykonywania dachów na nowych bu-
dynkach, jak i na renowacjach. Materiał produkuje 
się z elastycznego PCV ze zbrojeniem z włókniny 
szklanej.

PCV zawiera stabilizatory, które sprawiają, że  
membrana jest odporna na promieniowanie UV 
i atak mikroorganizmów. Pozwala to materiałowi 
zachować swoje walory użytkowe nawet jeśli 
narażona jest na wysokie i niskie temperatury. 
Materiał jest także odporny na przerastanie korzeni.

Protan GG to materiał głównie stosowany do wyko-
nywania parkingów, na dachach  z roślinnością,  
w przepustach i w konstrukcjach ziemnych.

Membranę Protan GG wytwarza się z elastycz-
nego PVC ze zbrojeniem z włókniny szklanej.

Protan GT to produkt rekomendowany dla 
większości tarasów i balkonów, gdzie wymagana 
jest powierzchnia mocna, trwała i zapewniająca 
bezpieczeństwo pieszym. Ta membrana może być 
instalowana na twardych podłożach, takich jak  
np. podłoża z betonu.

Membrany Protan posiadają w standardzie 
unikalną warstwę antypoślizgową. W porówna-
niu z materiałami o gładkiej fakturze powierzchni, 
membrany Protan zapewniają wysoki stopień 
bezpieczeństwa podczas poruszania się po mo-
krym dachu, zarówno podczas procesu instalacji, 
jak i w trakcie zwykłego użytkowania.

Protan G: Zbrojona włókniną szklaną membrana PCV, do zastosowań w dachach balastowanych  
i spadzistych dachach torfowych. Zbrojone włókniną szklaną PVC, odporne na działanie  
mikroorganizmów, do układania w dachach balastowanych żwirem, dachach odwróconych,  
obsadzonych roślinnością ekstensywną i na balastowanych tarasach. 

Protan GG: Zbrojona włókniną szklaną membrana PCV, do zastosowań, na przykład, na parkingach, 
dachach obsadzonych roślinnością intensywną, w przepustach i w konstrukcjach ziemnych  
(nieodporna na działanie promieniowania UV). 

Protan GT: Zbrojona włókniną szklaną membrana PCV, do instalowania na eksponowanych tarasach  
z ruchem pieszym

Protan GX: Zbrojona włókniną szklaną membrana PCV do wykonywania eksponowanych  
dachów klejonych.
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Kolory membran

Kolory specjalne produkowane są na zamówienie i podlegają wymogom minimalnej ilości produkowa-
nego materiału.

Logo na dachu
Protan może wyprodukować membranę w żądanym kolorze, aby wykonać Państwa logo, które powinno 
znaleźć się na dachu. Na życzenie dostępne są wszystkie kolory.

Kod Protan Zbliżony RALF91 

F91 Jasnoszary 7040

F94 Ciemnoszary 7012

F01 Biały - CoolRoof 9003 

F12 Czerwony 3013 

F41 Miedzianozielony 6021

FX9 Standardowy czarny 

KOLORY STANDARDOWE

Kod Protan Zbliżony RALF40 

F40 Niebieskozielony 5021

F19 Brązowoczerwony 3009  

F68 Niebieski 5009

F26 Brązowy 8017

F45 Leśna zieleń 6005

F38 Żółty   

PRZYKŁADY SPECJALNYCH KOLORÓW
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ProPlan

Dzięki zastosowaniu unikalnego oprogramowania do optymalizacji projektów   
Protan może dostarczyć rozwiązania, począwszy od najbardziej podstawowego 
typu dachu, po duże, skomplikowane obiekty. 

Oprogramowanie pracuje na silniku AutoCad Archi-
tecture, pozwalając na wyspecyfikowanie dokładnej 
ilości potrzebnych rolek membrany, łączników  
i innych akcesoriów.
Program umożliwia także porównanie różnych 
systemów dachowych Protan, na przykład dużych 
prefabrykowanych arkuszy lub rolek docinanych  
na zamówienie.

Rysunki AutoCad są importowane bezpośrednio do 
ProPlanu, co pozwala na optymalne projektowanie 
dla różnych systemów dachowych Protan.
ProPlan umożliwia przygotowanie listy wszyst-
kich materiałów wymaganych do instalacji dachu, 
umożliwiając dostarczanie systemu, w którym prak-
tycznie żaden materiał nie okaże się nadmiarowy.

Dzięki optymalizacji zużycia materiałów potrzeb-
nych do wykonania pokrycia dachowego oraz 
dzięki doborowi najlepszego systemu mocowania 
membrany nasze rozwiązania są także efektywne 
ekonomicznie.

ProPlan oferuje wiele korzyści kosztorysantowi, 
wykonawcy i właścicielowi budynku.

Oszczędności dzięki ProPlanowi  
można znaleźć:
• w kosztach instalacji,
• w zużyciu – ilość membrany dopasowana  
  jest do projektu,
• w kosztach logistyki – membranę produkuje się
  pod zamówienie, nie na magazyn,
• w zużyciu ilości łączników – optymalizacja.

Oszczędności czasowe:
• w terminie zakończenia projektu – wcześniejsze
  przekazanie dachu lub budynku do użytkowania,
• wydajność procesu – dzięki temu że Proplan 
  pracuje w środowisku AutoCAD całość projektu
  bazuje na jednej platformie informatycznej.

Usługi projektowania ProPlan
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem 
Protan w celu uzyskania dalszych informacji  
na temat ProPlanu.

ProPlan został opracowany w celu łatwiejszej  
i dokładniejszej kalkulacji projektów dachowych, 
aby umożliwić Państwu wybór najlepszego 
rozwiązania.
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ProPlan – przykładowe obliczenia/porównanie 
Najważniejszą  korzyścią płynącą z ProPlanu jest możliwość łatwego porównania różnych systemów.
Program pomaga w optymalizacji i przyczynia się do znaczących oszczędności w materiałach  
i czasu instalacji.
Poniższy przykład ukazuje dach o powierzchni 2000 m2 zainstalowany w trzech różnych systemach.

Wymagana ilość zgrzewania:  
100%

Ilość membrany:  
100%

Wymagana ilość zgrzewania: 
56%

Ilość membrany:
96%

Wymagana ilość zgrzewania: 
36%

Ilość membrany:
91%

Standardowy  
system zakładkowy

Połączenie standardowego 
systemu zakładkowego  

i pasów ukrytego mocowania
Prefabrykowane arkusze
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ProPlan

Rolka 1-metrowa

Rolka 1-metrowa

Rolka 2-metrowa

Rolka 2-metrowa

STREFA

BRZEGOWA

STREFA
BRZEGOWA

Pasy

Protan

Secret �x
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Systemy membran dla dachów eksponowanych – mocowanie mechaniczne

1.  Standardowy system zakładkowy Protan 

Standardowy system zakładkowy Protan jest najpopularniejszym systemem dostarczanym przez 
firmę Protan i wpisywanym w projekty. Standardowa zakładka z mocowaniem mechanicznym 
może być stosowana zarówno w nowych projektach, jak i w remontach, zarówno w dachach  
budynków ogrzewanych i nie ogrzewanych.

Standardowy system zakładkowy
W standardowym systemie zakładkowym membrana mocowana jest do podłoża jedną krawędzia  
arkusza i zakrywana na zakładkę sąsiednim arkuszem. Dwa arkusze są zgrzewane razem gorącym  
powietrzem za pomocą zgrzewarki. Dzięki temu powstaje jednorodny zgrzew tak mocny, jak sama  
membrana. 

Tylko membrana Protan SE może być stoso-
wana  w przypadku systemów mocowanych 
mechanicznie, takich jak standardowy system 
zakładkowy.

Integralne zbrojenie z dzianiny poliestrowej na-
daje membranie wytrzymałość na rozdzieranie, 
wymaganą w przypadku systemów mocowania 
mechanicznego

Standardowy system zakładkowy 
jest mocowany mechanicznie  
i może być instalowany na 
poniższych podłożach zarówno  
w przypadku dachów w budynkach 
ogrzewanych i nie ogrzewanych:

• beton,
• lekki beton,
• blacha stalowa,
• płyta pilśniowa,
• drewno,
• aluminium.

Membrana
Protan
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2. System pasów ukrytego mocowania Protan Secret Fix

Systemy membran dla dachów eksponowanych – mocowanie mechaniczne

System pasów ukrytego mocowania Protan Secret Fix umożliwia szybki i bezpieczny sposób 
instalacji dużych powierzchni. Rozwiązanie jest zalecane do prostych dużych połaci dachowych, 
na których nie występują przejścia przez połać lub liczne klapy dymowe. System zalecany  
do dachów płaskich doświetlanych pasmami świetlnymi. 
System został zaprojektowany, by zoptymalizować gęstość rozstawienia łączników poprzez rozmiesz- 
czenie ich wzdłuż szerokości rolki. System ten ma także potencjał wytrzymałości jeśli chodzi o wysokie 
obciążenie ssania wiatrem. Nadaje się do instalacji na podłożu z blachy trapezowej o szerokich falach  
lub o szerokim rozstawie szczytów fal. 

System cechuje się wysoką wytrzymałością na ssanie wiatru, potwierdzoną w dokumentacji ETAG  
i FM Approval i co jest jego unikalna cechą - umożliwia zaoszczędzenie ilości zgrzewów w porównaniu  
do systemu z zastosowaniem rolek o szerokości 1 m lub węższych

System pasów ukrytego mocowania Protan 
Secret Fix opiera się na membranie Protan SE. 
Niezwykle wytrzymałe, zgrzewane fabrycznie 
za pomocą technologii wysokich częstotliwości 
pasy, rozmieszczone w równych odległościach 
na spodniej stronie membrany, mierzą 130 mm 
szerokości.

Pasy te rozmieszczone są w poprzek rolki  
w odległościach od 400 mm do 1200 mm od siebie. 
Boczne zakładki wynoszą 100 mm, a szerokość 
zgrzewu na miejscu budowy to 40 mm. Wykonuje 
się go za pomocą zgrzewarki automatycznej.

Na podłożu z blachy trapezowej arkusze z pasami 
ukrytego mocowania Secret Fix powinny być 
układane zgodnie z kierunkiem fal tak,  
aby pasy biegły prostopadle.

Aby określić ilość łączników na m2 w narożnikach, 
po obwodzie i w środku pola dachu, należy 
przeprowadzić obliczenia ssania wiatru.

Podłoże

Prefabrykowany
zgrzew

Membrana
Protan

Pas
Protan
Secret
Fix

Paro-
izolacja

Łącznik
teleskopowy

Izolacja
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Od ponad 20 lat Protan ma doświadczenie w instalowaniu prefabrykowanych arkuszy.

Prefabrykowane arkusze Protan idealnie 
nadają się do zastosowania na dużych, 
prostych projektach dachowych, które nor-
malnie wymagałby użycia rolek membrany  
o szerokości 0,67 m lub 1 m w standardowym 
systemie zakładkowym Protan. Arkusze 
umożliwiają bardzo szybki postęp prac 
podczas wykonywania pokrycia dachowego 
Protan dzięki ograniczeniu liczby zgrzewów.

Prefabrykowane arkusze Protan wytwarzane 
są z dwóch rolek szerokości 2 m  
z pasami ukrytego mocowania o szerokości 
130 mm, ułożonych wzdłużnie w regular-
nych odstępach i dogrzanymi fabrycznie 
do spodu membrany za pomocą wysokich 
częstotliwości pasów.

Prefabrykowane arkusze dostępne są  
z 4 lub 6 pasami na spodniej stronie. 

Arkusze pozwalają zastąpić  systemy pokryć  
z rolkami o szerokości 1 m i 0,67 m.  
Ich największą zaletą jest nawet sześciokrotne 
ograniczenie ilości operacji zgrzewania w porów-
naniu z rozwiązaniami standardowymi.

Systemy membran dla dachów eksponowanych – mocowanie mechaniczne

3. System prefabrykowanych arkuszy Protan
Prefabrykowane arkusze doskonale nadają się do wykonywania dachów budynków,  
gdzie wymagany jest bardzo szybki postęp prac. Jest to także opatentowany system specjalnie 
opracowany dla obszarów o dużym natężeniu wiatru.

Prefabrykowane arkusze pokrycia dachowego dostępne są w standardowych szerokościach  
i długościach, ale mogą być również wyprodukowane w specjalnych długościach i szerokościach,  
by pasowały do każdego projektu. W przypadku używania prefabrykowanych arkuszy ilość odpadów  
i liczba zgrzewów koniecznych do wykonania na budowie są ograniczone do minimum.

• krótkie okresy występowania dobrej pogody 
wymagają przyspieszenia tempa pracy,

• w czasie instalacji podczas zimy,  
gdy dzień jest krótki,

• przepisy ograniczają ilość odpadów 
powstających na budowie,

• ilość wykwalifikowanych dekarzy jest ograniczona,
• należy ograniczyć czas zgrzewania na budowie  

z powodów bezpieczeństwa pracy,
• mocowanie membrany będzie wykonane przed 

rozpoczęciem zgrzewania a nie jednocześnie  
– limitowana dostępność do maszyny zgrzewającej,

• ze względu na silny wiatr trudno jest zainstalować 
standardowe rolki.

Prefabrykowane arkusze mogą okazać się konieczne, jeśli:
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Systemy membran dla dachów eksponowanych – mocowanie mechaniczne

4. System Protan CoolRoof

Pod nazwą Protan CoolRoof kryje się zbrojona poliestrem biała membrana dodatkowo lakiero-
wana na powierzchni w zależności od różnych wariantów projektowych zastosowań i wizualizacji. 
Membranę CoolRoof stosuje się, jeśli projekt skupia się na samym kolorze ze względów  
estetycznych lub na właściwościach odbijania promieni słonecznych.

Czysta biała powierzchnia zapewnia:
• Doskonałe właściwości odbijania 
    promieni słonecznych.
• Dodatkowe lakierowanie powierzchni umożliwia 
    uzyskanie:
 – wydłużonej ochrony przed zanieczyszczeniami,
 – wydłużonego czasu użytkowania membrany. 

Instalacja:
Membrana Protan CoolRoof to zbrojona 
poliestrem membrana PVC z rodziny 
produktów Protan SE. Można ją instalować 
mechanicznie, jak i w systemie vacuum.

Koncepcja CoolRoof
CoolRoof to system dachowy, który umożliwia 
wysoki stopień odbijania światła słonecznego 
(redukując przekazywanie ciepła do środka  
budynku) i wysoką emisyjność cieplną  
(zdolność do wypromieniowania zaabsorbowanej  
lub nieodbitej energi słonecznej). 

Dach CoolRoof ma zwiększoną żywotność  
i pozwala na obniżenie kosztów chłodzenia budyn-
ków jednocześnie ograniczając efekt nagrzewania 
powietrza na terenach miejskich od ciepła  
skumulowanego w budynkach. Dowolny budynek  

o ciemnym dachu, szczególnie wielkopowierz- 
chniowy, będzie zużywał więcej energii w przypad-
ku klimatyzacji niż pokryty Cool Roof-em 
– co będzie stanowić dodatkowy wydatek zarówno 
pod względem kosztów operacyjnych,  
jak i obciążenia sieci energetycznej.
Dachy CoolRoof umożliwiają zarówno natychmi-
astowe, jak i długofalowe oszczędności w zużyciu 
energii dla potrzeb budynku.

Koncepcja CoolRoof jest bardziej efektywna  
w regionach ciepłych i nasłonecznionych,  
niż w chłodniejszych klimatach.

Rozwiązanie z panelami solarnymi  
na membranie CoolRoof

Każdy panel solarny zainstalowany na  
dachu pokrytym membraną CoolRoof 
będzie dodatkowo przynosił korzyści 
związane ze światłem słonecznym  
odbijanym przez czysto białą membranę.

Dodatkowo odbijane promienie słońca 
zwiększą ilość energii uzyskiwaną z panelu 
solarnego. Ilość dodatkowej energii zawsze 
będzie zależna od kąta nachylenia panelu  
i dachu. Im ostrzejszy kąt, tym więcej 
energii panel może uzyskać z odbijanego 
światła słonecznego.
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5.  System dachów Vacuum

Systemy membran eksponowanych – bez mocowania mechanicznego  łącznikami

System pokryć dachowych Protan Vacuum oparty jest na zasadzie utrzymywania  
membrany na dachu dzięki podciśnieniu wytworzonemu przez wiatr,  

pomiędzy membraną a szczelnym dla powietrza podłożem. 

Podciśnienie powoduje, iż membrana dociskana jest do podłoża,  
a ssanie wiatru zostaje przeniesione w dół na konstrukcję.

Wachlarz Produktów Protan SE 
doskonale nadaje się do  

wykonania pokrycia dachowego  
w systemie Vacuum.

System wprowadza kontrolowany 
przepływ powietrza pod membraną 
przez specjalnie zaprojektowane 
kominki wentylacyjne. 

Warunkiem prawidłowej pracy  
systemu jest uzyskanie szczelności 
powietrznej podłoża dachowego. 

Od czasów zainstalowania pierwszego dachu 
Vacuum na budynku Instytutu Budowlanego 
Sintef w Norwegii w roku 1998, na terenie  
Europy wykonano dachy o łącznej  
powierzchni kilku milionów metrów  
kwadratowych. Im większa siła wiatru,  
tym lepiej działa system.

System Protan Vacuum został przebadany  
i zaaprobowany przez Instytut  
Budownictwa Sintef.

Korzyści:

• Brak łączników na powierzchni dachu,  
co obniża koszty.

• Brak przebicia warstwy paroszczelnej.
• Brak hałasu płynącego z wiercenia podczas 

instalacji.
• Szybka instalacja dzięki stosowaniu dużych 

arkuszy membrany.
• Zapewnia dodatkową wentylację przegrody 

dachowej.

System dachów Vacuum Protan to unikalny system, który nie wymaga zastosowania łączników  
na powierzchni dachu. Membranę układa się luzem na dachu, mocuje jedynie po obwodzie i wokół 
przejść. System wykorzystuje siłę wiatru (aby stworzyć efekt próżni), przytwierdzając membranę 
do konstrukcji dachu.
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Protan GX/EX-A

Podłoże

Klej kontaktowy Protan

Przyklejona izolacja

Przyklejona paroizolacja

System klejony może być konieczny jeśli:

• Niepożądane jest przebijanie podłoża dacho-
wego.

• Zabrania się dziurawienia warstwy paroizola-
cyjnej (np. w budynkach o wysokim poziomie 
wilgotności, takich jak niektóre baseny).

• Mocowanie mechaniczne jest trudne lub 
technicznie niemożliwe.

System klejony Protan jest zgrzewany 
podobnie jak wszystkie pozostałe systemy 
Protan z zakładką o szerokości 100 mm 
i zgrzewem 40 mm. 

Przy zmianach kąta pokrycia, po obwodzie dachu 
i przejściach przez dach stosowane są dodat-
kowo łączniki mechaniczne. System klejony może 

być instalowany zarówno na dachach budynków 
ogrzewanych i nieogrzewanych, w przypadku 
nowych budynków i remontów. W celu umożliwienia 
zastosowania tego rozwiązania Protan opracował 
membranę PCV zbrojoną włókniną szklaną 
i laminowaną od spodu włókniną  poliestrową 
oraz membranę Protan EX-A, zbrojoną poliestrem 
i laminowaną od spodu włókninę poliestrową.

Systemy membran dla dachów eksponowanych – system klejony

 6.  System dachów klejonych Protan

Aby zabezpieczyć membranę Protan przed działaniem sił ssania wiatru, w niektórych krajach 
powszechnie stosuje się system dachów klejonych tam, gdzie warunki pogodowe wskazują,  
iż ten system będzie korzystny. System dachów klejonych Protan nie powinien być instalowany  
w temperaturach poniżej 5°C lub w warunkach o nadmiernej wilgotności.

System klejony może być 
wykonywany na podłożach,
takich jak: 

• papa asfaltowa, 
• gazobeton,
• płyta pilśniowa,
• drewno (deski i panele drewno- 

pochodne),
• płyty z pianki PIR z powłoką  

z welonu szklanego,
• płytach izolacyjnych z włókien  

mineralnych.
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Dzięki warstwie balastu dach  
nabiera walorów estetycznych.  
System ten zapobiega rozprze- 
strzenianiu się ognia. 

Pojemność cieplna żwiru, jego 
zdolność do odbijania światła  
i przechowywania wilgoci składa 
się na efekt chłodniejszej atmosfery 
wewnątrz budynku podczas  
gorącego lata.

Dachy balastowane żwirem to dos-
konale sprawdzone konstrukcje, 
pozwalające na zastosowanie 
membrany dachowej w większych 
arkuszach bez konieczności użycia 
łączników mechanicznych  
w środkowej części dachu.

Dzięki temu instalacja przebiega 
łatwo i efektywnie, ale wymaga  
zakotwiczenia membrany w systemie 

liniowym wokół wszystkich przebić, 
wokół zmian kąta pokrycia dacho-
wego i na krawędziach.

Na obszarach dachu, które podlegają 
większemu działaniu sił ssania wiatru, 
takich jak narożniki i obwód, może 
być konieczne zastosowanie dodatko-
wego balastu. Żwir wówczas należy 
zastąpić płytkami z betonu.

Zalecaną membraną dla dachu  
balastowanego żwirem jest Protan G.  
Ta membrana jest odporna na 
przerastanie korzeni, a także stabili-
zowana, by wytrzymać promienio- 
wanie UV, wysoką temperaturę  
i oddziaływanie mikroorganizmów.

Na konstrukcjach dachowych  
z dodatkowym obciążeniem zaleca 
się zastosowanie membrany Protan 
GG, która jest grubsza niż Protan G.

Systemy membran dla dachów balastowanych

• Dach balastowany chroni przed efektem 
   działania słońca i wiatru.
• Daje ochronę przed uszkodzeniami 
   mechanicznymi.
• Wzmacnia ochronę przed ogniem.
• Chroni budynki przed efektami gwałtownych
   zmian temperatur.
• Brak przebicia warstwy paroszczelnej.

• Ochrona przed przerastaniem korzeni.
• Nie wymaga mocowania mechanicznego 
   w głównej części dachu.
• Zapewnia poprawienie właściwości akustycznych.
• Tworzy bardziej naturalny krajobraz miejski
• Daje swobodę  projektowania estetycznego
• Zapewnia dodatkową przestrzeń użytkową 
   na dachu.

Dachowe membrany wodoszczelne przykryte balastem określa się ogólnie nazwą dachów  
balastowanych. Jako balastu można użyć płyt chodnikowych, żwiru lub gleby, będącej substratem 
do hodowli roślin na obszarze dachu. Waga balastu często determinuje siłę konstrukcji nośnej. 

Powyższe systemy 
stanowią odmiany  
tradycyjnych izolowanych, 
balastowanych systemów 
dachowych, w których 
membrana umieszczana 
jest pod lub między  
płytami izolacji.

Wysokoparoszczelna  
izolacja termiczna  
z ekstrudowanego po-
listyrenu (XPS), ułożona 
na membranie zapewnia 
dodatkową ochronę przed 
temperaturą i naprężeniami 
mechanicznymi.

Płyty  izolacyjne układane są 
na felc w dwóch warstwach.

Aby zapobiec oddziaływaniu 
ostrych krawędzi na 
membranę zaleca się 
położenie na izolacji 
włókniny poliestrowej.

Membrana Protan G oraz 
GG muszą zostać oddzi-
elone od płyt EPS i XPS 
przegrodą z włókniny.  
Siły ssania wiatru muszą 
zostać skompensowane 
przez odpowiednią warstwę 
żwiru lub innego balastu.
 

Podłoże

Płytka chodnikowa

Plastikowa
podkładka

Izolacja

Warstwa migracyjna

Włóknina 300 g/m2

Protan G/GG

1. System dachów balastowanych Protan

2. System dachów odwróconych Protan 
oraz DuoRoof
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Systemy membran dla dachów zielonych

Dachami zielonymi nazywamy takie konstrukcje dachowe na których występują warstwy wegeta-
cyjne nasadzone na powierzchnie dachowe budynków pokryte konwencjonalnymi pokryciami  
wodoszczelnymi. Dachy zielone dzielą się na różne formy i typy, choć zwykle rozróżnia się 
dachy ekstensywne, intensywne i torfowe. Dodatkowymi korzyściami płynącymi z zastosowania 
tego typu konstrukcji dachowych mogą być efekty estetyczne, a także użytkowanie dachu do 
różnorodnych celów.

• Zatrzymywanie deszczówki (równomiernie 
   działające systemy kanalizacyjne).
• Ograniczenie pyłów, zanieczyszczeń i efektu cieplarnianego.
• Efekt chłodzenia pomieszczeń w budynku.
• Ekologia miejska – ograniczenie efektu nagrzewania się miast.
• Wydłużenie czasu użytkowania membrany dachowej.
• Ograniczenie hałasu.
• Rekreacja i zdrowie.
• Schronienie dla ptaków/bioróżnorodność

Dachy zielone przynoszą korzyści estetyczne, środowiskowe 
i ekonomiczne, co ma szczególne znaczenie w terenach 
miejskich. Jeśli dachy zielone, dające pozytywny wpływ 
środowiskowy, zostaną zastosowane na budynkach miejskich 
o płaskich dachach, mogą przynieść wspaniałe efekty:

Rośliny i warstwa ziemi

Warstwa drenująca

Membrana Protan GG

Izolacja (oraz w razie potrzeby
warstwa migracyjna)

Paroizolacja

Podłoże

2. System dachów odwróconych Protan 
oraz DuoRoof

Intensywne dachy zielone składają się ze 
względnie głębokiego substratu(>200 mm)  
i przez to mogą służyć jako podłoże  
dla szerokiego zakresu roślin. 

Intensywny dach zielony to doskonale sprawdzona 
konstrukcja, która umożliwia zastosowanie  
membrany w większych arkuszach bez łączników  
w środkowym obszarze dachu. Dzięki temu  
instalacja przebiega w sposób łatwy i efektywny  
i nie wymaga żadnego mechanicznego kotwienia  
membrany wokół przebić i na krawędziach.

W przypadku intensywnych dachów zielonych  
zaleca się zastosowanie membrany Protan GG.

Membrana Protan GG jest odporna na przerasta-
nie korzeni i zaprojektowana, by wytrzymać duże 
obciążenie oraz ciśnienie wywołane wodą  
i korzeniami. Membrana Protan GG wykazuje się 
długą żywotnością w takich warunkach.
 

1. System zielonych dachów intensywnych Protan 
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Rozchodnik i podłoże wegetacyjne

Warstwa drenująca

Protan SE Titanium +

Izolacja (oraz w razie potrzeby
warstwa migracyjna)

Paroizolacja

Podłoże

2. System dachów ekstensywnych Protan

Protan SE 1,6 Titanium + 
to membrana PVC, odporna na przerastanie 
korzeni, ze zbrojeniem z poliestru, do zasto-
sowania jako pokrycie na dachach zielonych 
ekstensywnych.

Zbrojenie poliestrowe sprawia, iż jest ona 
optymalna w mechanicznej instalacji dachu, 
jeśli zachodzi taka potrzeba. Jej doskonała 
kompozycja chemiczna sprawia, iż nadaje się 
do zastosowań, w których kładzie się nacisk 
na odporność na promieniowanie UV  
i mikroorganizmy.

Protan SE 1,6 Titanium + uzyskała także  
klasyfikacje ogniowe BroofT1 i T2, odporność 
na ogień zewnętrzny, co jest korzystne  
w przypadkach, gdzie wymaga się takich kla-
syfikacji oraz jeśli rośliny nie będą nasadzane 
zaraz po wykonaniu pokrycia dachowego.
 

Systemy membran dla dachów zielonych 

Dachy tego typu mają duży potencjał jeśli chodzi  
o szerokie zastosowania, ponieważ ze względu  
na lekkość prawie nie wymagają dodatkowego  
wzmocnienia konstrukcji budynku. Jednakże  
tak jak w przypadku wszystkich dachów  
balastowanych, należy rozpatrzyć stopień 
obciążenia wiatrem i w zależności od potrzeb 
dociążyć płytkami z betonu pokrycie po obwodzie  
i w narożnikach. 

System dachów zielonych musi mieć możliwość 
swobodnego odprowadzania wilgoci, by roślinność 
nie była zanurzona w wodzie. Koniecznym jest 
także, by system mógł przechować tyle wody,  
by przetrwać warunki suszy. Zatem ważne jest,  
by specjalista hortikulturowy z zakresu ogrodnictwa 
i nawodnienia oceniał każdy dach z osobna,  
by określić jak najodpowiedniejszy do zastosowa-
nia system.

Dachy ekstensywne skomponowane są z lekkich warstw szybkodrenującego materiału, będącego 
substratem dla powolnie rosnącej, wytrzymałej i odpornej na suszę warstwy wegetacji. Ogólną 
zasadą jest, iż głębokość substratu wynosi od paru centymetrów do maksymalnie około 10-15 cm.  
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Torf i podłoże wegetacyjne

Membrana do dachów
torfowych Protan

Podłoże

3. System dachów torfowych Protan 

Systemy membran dla dachów zielonych

Membrana Protan Dach Torfowy 
jest stabilizowana, by wytrzymać 
działanie promieniowania UV  
i gorąca. Materiał jest zbrojony 
poliestrem i zaprojektowany tak, 
by przenosić działanie sił wiatru 
na konstrukcję. Został sklasyfiko-
wany jako nierozprzestrzeniający 
ognia zewnętrznego zgodnie  
z normami badań opisanymi  
w ENV 1187. 

Dzianina poliestrowa jest 
laminowana do spodniej stron 
membrany, aby zminimalizować 
naprężenia powstające wskutek 
kontaktu z nierównymi, szorstkimi 
podłożami.

System dachów torfowych to tradycyjna technologia budowlana w krajach skandynawskich.  
Na terenach wiejskich dachy torfowe pomagają budynkom wtopić się w krajobraz, natomiast  
w miasteczkach i miastach mogą łagodzić wygląd otoczenia.

Dach torfowy jest specjalną odmianą dachu zielonego ekstensywnego. Jest szeroko stosowany na  
mniejszych powierzchniowo dachach skośnych w krajach skandynawskich, głównie na domkach letnisko- 
wych znajdujących się na wiejskich terenach. Jednakże w ciągu ostatnich dziesięcioleci opracowano 
także bardziej nowoczesne wersje w celu zastosowania ich w miastach. Kultura budownictwa oraz 
postęp często wymagają, by membrana wytrzymała obciążenia wiatrem w dłuższych okresach czasu 
przed położeniem torfu. W takich przypadkach wymagana jest instalacja mechaniczna. 

Rekomenduje się stosowanie w przypadku dachów torfowych membranę 
Protan Dach Torfowy. 
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Systemy membran dla tarasów i balkonów

System może być także instalo-
wany na obszarach o ograniczo-
nych możliwościach wykonania 
wykończeń w pionie.

Membrana tarasowa Protan 
może być czyszczona tak jak 
zwykła posadzka i nie wymaga 
specjalnej konserwacji.

Czas użytkowania osiąga  
20 lat w zależności od stopnia 
intensywności ruchu pieszego.

Poprzez wybór systemu Protan na tarasach i balkonach można uniknąć problemów powstających 
na skutek działania wody, takich jak korozja betonowych konstrukcji albo gnicie drewna. 
Rozwiązania dla tarasów obejmują membranę tarasową Protan, instalowaną jako eksponowana 
membrana tarasowa lub jako balastowany system membran Protan.

Stosuje się go na eksponowanych tarasach i bal-
konach, gdzie wymagana jest powierzchnia este-
tyczna, mocna, wytrzymała i bezpieczna dla ruchu 
pieszego.

System może zostać zainstalowany na obszarach, 
gdzie istnieje ograniczone miejsce dla wykonania 
obróbek pionowych, takich jak próg drzwi.

Eksponowana membrana Protan ma grubość 
2,0 mm (Protan T) lub 2,4 mm (Protan GT).  
Te dwie membrany mają różne właściwości fizycz-
ne i muszą być instalowane zgodnie z odpowied-
nimi wytycznymi montażowymi.

Membrany są dostępne w trzech standardowych 
kolorach:
– zielonym,
– ciemnoszarym,
– jasnoszarym.
 

2. System tarasów balastowanych

W przypadku powierzchni typu płytki betonowe,  
panele drewniane lub beton stosuje się Protan G 
1,5 mm jako balastowaną membranę tarasową,  
zarówno w konstrukcjach dachów izolowanych,  
jak i nie izolowanych.

1. Eksponowany system tarasowy Protan
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Prefabrykowane detale Protan umożliwiają 
doskonałą oszczędność czasu i dostarczają 
rozwiązań, przyspieszających postęp prac.

Protan udostępnia szeroki zakres prefabrykowa-
nych detali, włącznie z narożnikami, obróbkami rur 
i świetlików i innymi elementami.

Prefabrykowane detale docierają na plac budowy 
już gotowe do zastosowania. Dzięki nim oszczędza 
się na czasie instalacji, ponieważ dekarz nie musi 
ich samodzielnie formować.

Detale wpływają także na poprawę wyglądu dachu 
po jego wykończeniu, ponieważ mają jednakowy 
kształt, co oznacza estetyczniejszy, jednorodny 
wygląd dachu. Detale produkowane są z mem-
bran G, SE i membrany homogenicznej, i należy 
je stosować odpowiednio w przypadku każdego 
projektu.

Detale można zamówić w różnorodnych rozmia-
rach, zależnie od miejsca ich zastosowania.
 

Prefabrykowane detale i attyki

ObróbkaKieszeń
ukrytego

mocowania
Secret Fix

Łącznik

Łącznik
teleskopowy

Zgrzew gorącym powietrzem

Paroizolacja

Izolacja

Podłoże

Listwa
stalowa
Protan

Membrana Protan

System attykowy Protan

Prefabrykowane attyki wraz z listwą 
stalową Protan zapewniają linearną, 
bezpieczną instalację wzdłuż attyk  
i krawędzi.

Listwa stalowa Protan jest zaprojekto-
wana tak, by zapewnić łatwość instalacji, 
wytrzymałość i naprężenie membrany.

Prefabrykowana attyka Protan zawiera 
kieszeń ukrytego mocowania, dogrzaną 
do spodniej strony membrany w miejscu 
zmiany kąta instalacji pokrycia.  
Alternatywnie do kieszeni, dostępna jest 
także w wersji z dogrzanymi pasami  
ukrytego mocowania.

Prefabrykowane attyki dostarczane są 
w standardowych wymiarach, ale mogą 
być także wyprodukowane na zamówie-
nie. Wysokie attyki (>600 mm) wymagają 
dodatkowego mocowania na ścianie 
pionowej. Pasy ukrytego mocowania mogą 
być dogrzane do prefabrykowanej attyki 
pośrodku tak aby umożliwić zagęszczenie 
ilości łączników. 

Katalog_0725-CMYK-DRUK.indd   23 2014-07-25   10:01:22



24

Nie licząc kosztów szkód, ważnymi aspektami są 
także problemy zdrowotne, które mogą powstać na 
skutek pojawienia się bakterii i grzybów rosnących 
na materiałach budowlanych. Niewielkie przecieki 
z „nieznacznymi” ilościami wody mogą szybko 
wyrządzić poważne szkody w budynku.

Protan zaleca w przypadku nowych, jak i odnawia-
nych łazienek, stosowanie membrany Protan G. 

Wilgoć wyrządza więcej szkód budynkom niż jakikolwiek inny czynnik.  
Uszkodzenia wywołane wilgocią rocznie kosztują właścicieli budynków  
i społeczeństwo miliardy.

Kilka faktów na temat membran Protan  
do łazienek:

• dyfuzja spełniająca wszystkie bieżące wyma-
gania techniczne,

• efektywne uszczelnienie wokół pierścienia 
zaciskowego przy odpływie,

• membrana Protan G ma grubość 1,5 mm  
i wysoką elastyczność,

• szybki postęp prac – membrana instalowana 
jest w ciągu pojedynczej wizyty instalatora

• prefabrykowane detale dla narożników  
i przebić,

• autoryzowani instalatorzy gwarantują profe-
sjonalny montaż,

• zgrzewanie gorącym powietrzem daje 
wodoszczelną powłokę.

Systemy membran dla łazienek i mokrych pomieszczeń

Warstwa membrany uszczelniającej  
na posadzce i ścianach.

Wiele konstrukcji mokrych pomieszczeń 
wymaga membrany wodoszczelnej 
położonej bezpośrednio pod płytkami,  
poprzez co redukuje się wysokość  
konstrukcji.

Membrana pod wylewanym betonem  
na podłodze oraz uszczelniająca warstwa 
membrany na ścianach.

Tradycyjne rozwiązanie techniczne dla mokrych 
pomieszczeń to wodoszczelna membrana pod 
wylewanym betonem z lub bez elektrycznego 
ogrzewania podłogi. 

Jest to technologia, która sprawdza się zarówno w przypadku nowych budynków, jak i remontów.
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Membrany i akcesoria

Na kolejnych stronach przedstawiamy 
różnorodne produkty Protan, membrany,  
systemy i akcesoria.

Protan udostępnia pełen zakres rozwiązań, 
akcesoriów i prefabrykowanych komponentów, 
umożliwiających stworzenie  
kompletnych i godnych zaufania systemów 
dachowych.

Każdy element został starannie zaprojekto-
wany i wyprodukowany tak, aby być trwały, 
wodoszczelny i estetyczny.

Jeśli będą mieć Państwo dodatkowe pytania 
lub będą Państwo potrzebować pomocy przy 
zamawianiu naszych produktów, prosimy  
o kontakt z naszym działem technicznym  
lub  handlowym.

Dane kontaktowe znajdują się na stronie 35.

SYSTEM
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Zbrojone poliestrem Zbrojone
włókniną szklaną

Tarasy

Co wybrać?
Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, aby wybrać właściwy system i membranę dla 
swojego projektu.
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Membrana dachowa zbrojona poliestrem
Artykuł Protan SE (System mocowany mechanicznie) Wymiary
31512910 Protan SE 1,2 jasnoszary F91 1 m x 20 m
31512918 Protan SE 1,2 jasnoszary F91 2 m x 20 m
31512940 Protan SE 1,2 ciemnoszary F94 1 m x 20 m
31512948 Protan SE 1,2 ciemnoszary F94 2 m x 20 m
31512X90 Protan SE 1,2 czarny FX9 1 m x 20 m
31512X98 Protan SE 1,2 czarny FX9 2 m x 20 m
31512010 Protan SE 1,2 biały F01 1 m x 20 m
31512018 Protan SE 1,2 biały F01 2 m x 20 m
31515910 Protan SE 1,5 jasnoszary F91 1 m x 20 m
31515918 Protan SE 1,5 jasnoszary F91 2 m x 20 m
31515940 Protan SE 1,5 ciemnoszary F94 1 m x 20 m
31515948 Protan SE 1,5 ciemnoszary F94 2 m x 20 m
31516910 Protan SE 1,6 jasnoszary F91 1 m x 20 m
31516918 Protan SE 1,6 jasnoszary F91 2 m x 20 m
31516940 Protan SE 1,6 ciemnoszary F94 1 m x 20 m
31516948 Protan SE 1,6 ciemnoszary F94 2 m x 20 m
31516410 Protan SE 1,6 miedzianozielony F41 1 m x 20 m
31516418 Protan SE 1,6 miedzianozielony F41 2 m x 20 m
31516120 Protan SE 1,6 czerwony F12 1 m x 20 m
31516128 Protan SE 1,6 czerwony F12 2 m x 20 m
31516010 Protan SE 1,6 biały F01 1 m x 20 m
31516018 Protan SE 1,6 biały F01 2 m x 20 m

31518910 Protan SE 1,8 jasnoszary F91 Extreme 1 m x 15 m
31518918 Protan SE 1,8 jasnoszary F91 Extreme 2 m x 15 m
31518940 Protan SE 1,8 ciemnoszary F94 Extreme 1 m x 15 m
31518948 Protan SE 1,8 ciemnoszary F94 Extreme 2 m x 15 m
31518018 Protan SE 1,8 biały F01 Extreme 2 m x 15 m
31528910 Protan SE 2,0 jasnoszary F91 Extreme 1 m x 15 m
31528918 Protan SE 2,0 jasnoszary F91 Extreme 2 m x 15 m
31520010 Protan SE 2,0 biały F01 Extreme 1 m x 15 m
31520018 Protan SE 2,0 biały F01 Extreme 2 m x 15 m

Artykuł Protan EX (System mocowany mechanicznie) Wymiary
31570910 Protan EX 1,2 jasnoszary F91 1 m x 20 m
31570918 Protan EX 1,2 jasnoszary F91 2 m x 20 m
31570940 Protan EX 1,2 ciemnoszary F94 1 m x 20 m
31570948 Protan EX 1,2 ciemnoszary F94 2 m x 20 m
31573910 Protan EX 1,6 jasnoszary F91 1 m x 20 m
31573918 Protan EX 1,6 jasnoszary F91 2 m x 20 m
31573940 Protan EX 1,6 ciemnoszary F94 1 m x 20 m
31573948 Protan EX 1,6 ciemnoszary F94 2 m x 20 m
31573947 Protan EX 1,6 ciemnoszary F94 (dach torfowy) 2 m x 10 m
31575910 Protan EX 1,8 jasnoszary F91 Extreme+ 1  m x 15 m

Membrany i akcesoria 

Membrana SE 1,2 i 1,6 w standardowych kolorach F91 + F94 może być dostarczana  
w długościach 15-28 metrów w takiej samej cenie, rolki 1 m wyłącznie w parach

Membrana dachowa zbrojona poliestrem z włókniną na spodniej stronie
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Membrany i akcesoria

Artykuł Protan EXG (System mocowany mechanicznie) Wymiary
31560910 Protan EXG 1,2 jasnoszary F91 1 m x 20 m
31560918 Protan EXG 1,2 jasnoszary F91 2 m x 20 m
31560940 Protan EXG 1,2 ciemnoszary F94 1 m x 20 m
31560948 Protan EXG 1,2 ciemnoszary F94 2 m x 20 m

Membrana dachowa zbrojona włókniną szklaną

Artykuł Protan G (Tarasy balastowane) Wymiary

31115910 Protan G 1,5 jasnoszary F91 2 m x 15 m
31115940 Protan G 1,5 ciemnoszary F94 2 m x 15 m
31115X95 Protan G 1,5 czarny FX9 2 m x 7,5 m
31115415 Protan G 1,5 miedzianozielony F41 2 m x 7,5 m
31115125 Protan G 1,5 czerwony F12 2 m x 7,5 m
31118910 Protan G 1,8 jasnoszary F91 2 m x 10 m
31118010 Protan G 1,8 biały F01 2 m x 10 m
31118015 Protan G 1,8 biały F01 2 m x 7,5 m
31120010 Protan G 2,0 biały F01 2 m x 10 m
32115910 Protan G 1,5 jasnoszary F91 arkusze Na żądanie
Rolki do 5,92 x 20,00 m. Czarny FX9 tylko dla norweskiej strefy klimatycznej.

Artykuł Protan D (Membrana homogeniczna do wykonania 
specjalistycznych detali)

Wymiary

39002000 Protan D 1,8 mm jasnoszara F91 1 m x 10 m

Artykuł Protan GG 2,0 mm (Niestabilizowana UV) Wymiary

31220950 Protan GG 2,0 2 m x 10 m
32220950 Protan GG 2,0 w arkuszach Na zamówienie
Rolki do 5,92 x 20 m

 
Artykuł Protan GX180 (Włóknina 180 g na spodniej stronie) Wymiary
31175910 Protan GX 1,5 jasnoszary F91 2 m x 15 m
31175940 Protan GX 1,5 ciemnoszary F94 2 m x 15 m
31178910 Protan GX 1,8 jasnoszary F91 2 m x 10 m
31172010 Protan GX 2,0 biały F01 2 m x 10 m

Artykuł Protan GX300 (Włóknina 300 g na spodniej stronie) Wymiary
31185910 Protan GX 1,5 jasnoszary F91 2 m x 15 m

31575918 Protan EX 1,8 jasnoszary F91 Extreme+ 2  m x 15 m
31575940 Protan EX 1,8 ciemnoszary F94 Extreme+ 1  m x 15 m
31575948 Protan EX 1,8 ciemnoszary F94 Extreme+ 2  m x 15 m
31576910 Protan EX 2,0 jasnoszary F91 Extreme+ 1  m x 15 m
31576918 Protan EX 2,0 jasnoszary F91 Extreme+ 2  m x 15 m
31576940 Protan EX 2,0 ciemnoszary F94 Extreme+ 1  m x 15 m
31576948 Protan EX 2,0 ciemnoszary F94 Extreme+ 2  m x 15 m
31576018 Protan EX2,0 white F01 2m 2 m x 15 m

Membrana dachowa zbrojona poliestrem z włókniną szklaną na spodniej stronie 

Membrana dachowa zbrojona włókniną szklaną laminowana włókniną  
od spodniej strony
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System attykowy Protan
Artykuł Nazwa Wymiary

39000025 Listwa stalowa dł. = 2,10 mb 2,10 mb

39005101 Kieszeń Protan 19,8 mb

39001053 Pas ukrytego mocowania Secret Fix 0,13 x 75 mb

szer. 13 cm

39001017 Sznur do zgrzewania jasnoszary F91 70 mb/rolka

39001019 Sznur do zgrzewania ciemnoszary F94 70 mb/rolka

39000801 Blacha powlekana PVC jasnoszara 1,25 m  
x 2,00 m

Prefabrykowane i wykonywane na zamówienia 
rozwiązania attykowe Protan
34901950 Attyka jasnoszara z kieszenią 15 cm 0,67 m x 20 m

34901955 Attyka ciemnoszara z kieszenią 15 cm 0,67 m x 20 m

34901960 Attyka jasnoszara z kieszenią 15 cm 1,00 m x 20 m

34901965 Attyka ciemnoszara z kieszenią 15 cm 1,00 m x 20 m

34901961 Attyka jasnoszara z kieszenią 40 cm 1,00 m x 20 m

34901966 Attyka ciemnoszara z kieszenią 40 cm 1,00 m x 20 m

34901962 Attyka jasnoszara z kieszenią 60 cm 1,00 m x 20 m

34901967 Attyka ciemnoszara z kieszenią 40/60 1,00 m x  20 m

15 cm – 40 cm – 60 cm = odległość od krawędzi attyki do punktu, gdzie kieszeń jest dogrzana 
do arkusza attyki.

Membrany i akcesoria
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Membrana z pasami ukrytego mocowania Protan Secret Fix
Artykuł Nazwa Wymiary*

34512952 Protan SE1,2 c/c 60 cm jasnoszary F91 2 m x 15 m

34512911 Protan SE1,2 c/c 40-59 cm jasnoszary F91 2 m x ...

34512913 Protan SE1,2 c/c 60-79 cm jasnoszary F91 2 m x ...

34512915 Protan SE1,2 c/c 80-99 cm jasnoszary F91 2 m x ...

34512917 Protan SE1,2 c/c 100-120 cm jasnoszary F91 2 m x ...

34512960 Protan SE1,2 c/c 40 cm ciemnoszary F94 2 m x 15 m

34512962 Protan SE1,2 c/c 60 cm ciemnoszary F94 2 m x 15 m

34512964 Protan SE1,2 c/c 80 cm ciemnoszary F94 2 m x 15 m

34512941 Protan SE1,2 c/c 40-59 cm ciemnoszary F94 2 m x ...

34512943 Protan SE1,2 c/c 60-79 cm ciemnoszary F94 2 m x ...

34512945 Protan SE1,2 c/c 80-99 cm ciemnoszary F94 2 m x ...

34512947 Protan SE1,2 c/c 100-120 cm ciemnoszary F94 2 m x ...

34516962 Protan SE1,6 w/strip cc 60 cm ciemnoszary F94 2 m x 15 m

34516964 Protan SE1,6 w/strip cc 80 cm ciemnoszary F94 2 m x 15 m

Prefabrykowane i wykonywane na zamówienie rozwiązania attykowe

Artykuł Niestandardowa attyka z 1 kieszenią  
– SE 1,2 mm Wymiary

34901912 Attyka z 1 kieszenią 67 cm jasnoszara F91

34901942 Attyka z 1 kieszenią 67 cm ciemnoszara F94

34901914 Attyka z 1 kieszenią 100 cm jasnoszara F91

34901944 Attyka z 1 kieszenią 100 cm ciemnoszara F94

34901916 Attyka z 1 kieszenią 133 cm jasnoszara F91

34901946 Attyka z 1 kieszenią 133 cm ciemnoszara F94

Szerokość attyki = 67 cm – 100 cm i 133 cm. Długość = 20 mb lub na żądanie. 
Uwaga! Odległość od krawędzi attyki do punktu, w którym kieszeń jest dogrzana  
do arkusza attyki będzie uzależniona od rysunków klienta. 

Artykuł Niestandardowa attyka z 1 kieszenią  
– SE 1,2 mm Wymiary

34902914 Attyka: kieszeń+pas 100 cm F91

34902944 Attyka: kieszeń+pas 100 cm F94

34902916 Attyka: kieszeń+pas 133 cm F91

34902946 Attyka: kieszeń+pas 133 cm F94

Szerokość attyki = 100 cm i 133 cm. Długość = 20 mb lub na żądanie.  
Uwaga! Odległość od krawędzi attyki do punktu, w którym kieszeń jest dogrzana  
do arkusza attyki będzie uzależniona od rysunków klienta.

  Membrany i akcesoria

* Długość arkusza zgodnie z projektem ProPlan.
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Prefabrykowane arkusze z pasami ukrytego mocowania
Artykuł Arkusze z wzdłużnymi pasami Wymiary

33512942 Protan SE 1,2 z 3 pasami F94 2 m x 15 m

33512946 Protan SE 1,2 z 4 pasami F94 3,96 m x ...

33512944 Protan SE 1,2 z 6 pasami F94 3,96 m x 12,5 m

33516947 Protan SE 1,6 z 4 pasami F94 3,96 m x ...

33516944 Protan SE 1,6 z 6 pasami F94 3,96 m x 12,5 m
Arkusze o szerokości 3,96 m z 6 pasami dostępne są wyłącznie całopaletowo. Obowiązuje 
dodatkowa opłata w wysokości 0,25 EUR/m2 za każdy dodatkowy pas powyżej 6. 
Długość arkusza zgodnie z projektem ProPlan.

Artykuł Nazwa Wymiary

31324910 Membrana tarasowa Protan 2,4
jasnoszara F91 2 m x 10 m

31324940 Membrana tarasowa Protan 2,4 
ciemnoszara F94 2 m x 10 m

31324450 Membrana tarasowa Protan 2,4
zielona F45 2 m x 10 m

31320940 Protan T 2,0 ciemnoszara F94 2 m x 15 m

31320450 Protan T 2,0 zielona F45 2 m x 15 m

31314910 Membrana tarasowa Protan 1,4 
jasnoszara F91 1 m x 10 m

31314450 Membrana tarasowa Protan 1,4 
zielona F45 1 m x 10 m

39001070 Pasy/Łatki tarasowe szer. 20 cm   50 m / Roll

39001017             Sznur do zgrzewania jasnoszary F91               70 m / Roll

39001019             Sznur do zgrzewania ciemnoszary F94            70 m / Roll

System Tarasów i balkonów Protan – membrana zbrojona włókniną szklaną

Zdjęcie prawie ukończonej instalacji systemu prefabrykowanych arkuszy w UK

Membrany i akcesoria
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System Tarasów i balkonów Protan – membrana zbrojona włókniną szklaną

System Protan Vacuum
Artykuł Nazwa Wymiary

39006120 Kominek Wys. = 27 cm

39005047 Prefabrykowany detal obróbkowy Wys. = 19 cm
kominek jasnoszary F91

39005097 Prefabrykowany detal obróbkowy Wys. = 19 cm

kominek ciemnoszary F94

39006125 Taśma uszczelniająca 15 mb/rolka

39000025 Listwa stalowa 2,10 mb

39001050 Membrana przejściowa 1,10 m x 15 m

39001054 Membrana przejściowa 0,275 m x 15 m

39001108 Warstwa separująca 120 g/m2 2 x 100 m

(warstwa migracyjna, welon szklany)

39001101 Dzianina 140 g/m2 (105 m2) 2,10 x 50 m

39001102 Dzianina 300 g/m2 (105 m2) 2,10 x 50 m

(włóknina poliestrowa)

    Membrany i akcesoria
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Prefabrykowane detale dachowe Protan
Artykuł Nazwa Wymiary

39005062 Narożnik wewnętrzny mały  
ciemnoszary, Protan G Wys. = 9 cm

39005012 Narożnik wewnętrzny mały  
jasnoszary, Protan G Wys. = 9 cm

39005060 Narożnik wewnętrzny duży 
ciemnoszary, Protan G Wys. = 20 cm

39005010 Narożnik wewnętrzny duży 
jasnoszary, Protan G Wys. = 20 cm

39005063 Narożnik zewnętrzny mały 
ciemnoszary, Protan G Wys. = 6,5 cm

39005013 Narożnik zewnętrzny mały 
jasnoszary, Protan G Wys. = 6,5 cm

39005061 Narożnik zewnętrzny duży 
ciemnoszary, Protan G Wys. = 20 cm

39005011 Narożnik zewnętrzny duży 
jasnoszary, Protan G Wys. = 20 cm

39002003 Stożkowy narożnik Protan 120mm Mały,  
jasnoszary F91

39002004 Falisty narożnik Protan 170mm Duży,  
jasnoszary F91

39005014 Narożnik Jumbo jasnoszary F91

39005064 Narożnik Jumbo ciemnoszary F94

39005090 Rura 35 mm ciemnoszara F94 Wys. = 9,5 cm

39005071 Rura 75 mm ciemnoszara F94 Wys. = 60 cm

39005072 Rura 110 mm ciemnoszara F94 Wys. = 60 cm

39005074 Rura 160 mm ciemnoszara F94 Wys. = 60 cm

39005076 Rura 200 mm ciemnoszara F94 Wys. = 60 cm

39005067 Rura ciemnoszara F94  
(detal systemu torfowego)

Membrany i akcesoria
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Artykuł Nazwa Wymiary

39005039 Rura 20 mm jasnoszara F91 Wys. = 16 cm

39005038 Rura 30 mm jasnoszara F91 Wys. = 16 cm

39005040 Rura 35 mm jasnoszara F91 Wys. = 9,5 cm

39005021 Rura 75 mm jasnoszara F91 Wys. = 60 cm

39005022 Rura 110 mm jasnoszara F91 Wys. = 60 cm

39005024 Rura 160 mm jasnoszara F91 Wys. = 60 cm

39005026 Rura 200 mm jasnoszara F91 Wys. = 60 cm

39005045 Prefabrykowany stożek jasnoszary F91 Wys. = 30 cm

39005095 Prefabrykowany stożek ciemnoszary F94 Wys. = 30 cm

39005921 Kołnierz kwadratowy jasnoszary F91 Wys. = 10,5 cm, 
2” x 3”

39005923 Kołnierz kwadratowy ciemnoszary F94 Wys. = 10,5 cm, 
2” x 3”

39005922 Kołnierz kwadratowy zielony F45 Wys. = 10,5 cm, 
2” x 3”

39005041 Prefabrykowany detal płotka śnieżnego 
jasnoszary F91 Wys. = 7 cm

39005091 Prefabrykowany detal płotka śnieżnego 
ciemnoszary F94 Wys. = 7 cm

L x w x h = 435 x 300 x 70 mm 

Profile architektoniczne Protan
39001003 Profil trójkątny Protan 2 mb

Używany do celów stworzenia efektów 
architektonicznych na dachach

39001020 Profil Omega PVC jasnoszary F91 4 mb

39001021 Profil Omega PVC ciemnoszary F94 4 mb

39001025 Profil Omega PVC czarny FX9* 4 mb

39001024 Profil Omega PVC miedzianozielony F41 4 mb

39001022 Profil Omega PVC czerwony F12 4 mb

39001029 Profil Omega PVC w innych kolorach min. 1000 mb

* Czarny FX9 wyłącznie dla terenu Skandynawii

Membrany i akcesoria

Prefabrykowane detale dachowe Protan
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Artykuł Nazwa Wymiary

Profile architektoniczne Protan – akcesoria
39005046 Detal zakończający profilu trójkątnego 

jasnoszarego F91

39005096 Detal zakończający profilu trójkątnego 
ciemnoszarego F94
Zaślepka profilu trójkątnego Protan
Protan SE i Protan G

39001017 Sznur do zgrzewania jasnoszary F91 70 mb/rolka

39001019 Sznur do zgrzewania ciemnoszary F94 70 mb/rolka

39001018 Sznur do zgrzewania zielony F45 70 mb/rolka

39001016 Sznur do zgrzewania czerwony F12 70 mb/rolka

39001014 Sznur do zgrzewania czarny FX9* 70 mb/rolka

Uszczelniacze
39001114 Uszczelniacz Protan szary 0,6 l

39001111 Klej Protan Bostik 1782 5 l/pojemnik

Klei membrany Protan do drewna, metalu, betonu, itd.

Dodatkowe koszty transportu mogą zostać naliczone ze względu  
na międzynarodowe przepisy dotyczące transportu niebezpiecznych 
towarów.

39005057 Łatka inspekcji jakości SE 1,6 
ciemnoszara F94 Ø = 180 mm

39005007 Łatka inspekcji jakości SE 1,6 
jasnoszara F91 Ø = 180 mm

39005055 Łatka do zgrzewania 110 ciemnoszara F94 Ø = 110 mm

39005005 Łatka do zgrzewania 110 jasnoszara F91 Ø = 110 mm

39005056 Łatka do zgrzewania 180 ciemnoszara F94 Ø = 180 mm

39005006 Łatka do zgrzewania 180 jasnoszara F91 Ø = 180 mm

Membrany i akcesoria
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Artykuł Nazwa

39700004 Próbnik zgrzewów

39006001 Rolka dociskowa wąska

39006004 Rolka dociskowa teflonowa

39006003 Rolka dociskowa silikonowa

39006110 Komora próżniowa

39005151 Pokrowiec na palety SE 1,2 + G

39700400 Narzędzie do przycinania brzegów  
plus ostrzałka

Membrany i akcesoria

Protan Polska Sp. z o.o. 
ul. Radzymińska 129/2

03-560 Warszawa

Kontakt: 
protan@protan.pl

Tel.: +48 22 825 37 03
Najnowsza wersja katalogu do pobrania na stronie www.protan.pl

Informacje kontaktowe
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Dach Protan vacuum, Sandvika, Norwegia.
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