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OPIS WYROBÓW
Membrany fasadowe (wiatroizolacje) , służą do ochrony konstrukcji i termoizolacji ścian przed wilgocią, wodą, 
śniegiem i przewiewami do wnętrza budynku oraz do odprowadzania wilgoci z wnętrza konstrukcji na 
zewnątrz budynku.

Dobór i stosowanie membran fasadowych powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego 
zgodnie z przepisami budowlanymi, ich przeznaczeniem i funkcjonalnością oraz z uwzględnieniem ogólnych 
wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji.

Wszystkich zainteresowanych naszymi wyrobami zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej 
www.corotop.com.pl celem prawidłowego doboru membran fasadowych do wymagań obiektu.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Membrany fasadowe powinny być transportowane krytymi środkami transportu w opakowaniach producenta, 
na paletach lub w kontenerach.

Wszystkie wiatroizolacje należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych 
o nieagresywnej atmosferze, w dodatniej temperaturze i wilgotności powietrza nie większej niż 60%. 

Powinny być składowane najkorzystniej w pozycji pionowej, na równym, utwardzonym, gładkim i czystym 
podłożu.

Nie powinny być składowane w przejściach oraz w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 
grzewczych.

Membrany fasadowe powinny pozostawać w oryginalnym opakowaniu do czasu montażu.
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PRZYGOTOWANIE 
MONTAŻU

Producent nie odpowiada za wady membran fasadowych powstałe w trakcie transportu nierealizowanego 
przez producenta oraz przechowywania wyrobów w nieodpowiednich warunkach.

Drewniane elementy więźby dachowej powinny być zaimpregnowane środkami bez rozpuszczalników. 

Przed montażem należy sprawdzić wszystkie rolki wiatroizolacji czy nie uległy wcześniejszemu uszkodzeniu.

Jeżeli zostanie zauważone uszkodzenie membrany lub inna nieprawidłowość możliwa do oceny wizualnej, nie 
należy jej montować, lecz uzgodnić usunięcie nieprawidłowości ze sprzedawcą.

Montaż membran fasadowych jest równoznaczny z odbiorem ich jakości wizualnej oraz brakiem uszkodzeń 
w transporcie lub przechowywaniu.

WAŻNE
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WYMAGANIA TECHNICZNE
MONTAŻU WIATORIZOLACJI

Producent nie odpowiada za wady montażu ani za wady membran fasadowych spowodowane niewłaściwym 
montażem.
Prawidłowo zamontowana wiatroizolacja musi być ułożona w sposób szczelny tak,  aby uniemożliwić 
przewiewy i przenikanie wody i śniegu do wnętrza konstrukcji.
Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na szczelny montaż membran fasadowych w miejscach 
newralgicznych, takich jak zakłady pasów membran, otwory okienne i drzwiowe oraz drobniejsze elementy 
przebijające  wiatroizolację.
Montaż musi być wykonany zgodnie z projektem technicznym obiektu i sztuką budowlaną oraz odebrany 
protokolarnie przez osobę uprawnioną np. kierownika budowy.

MONTAŻ WIATROIZOLACJI
WYMAGANIA OGÓLNE

1.  Membranę fasadową (wiatroizolację) 
montujemy poziomo (od dołu do góry) lub 
pionowo napisami na zewnątrz.

2.  Membranę lekko napiąć i przymocować do 
konstrukcji za pomocą zszywek lub gwoździ 
z szerokim łbem (papiaków). 
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MONTAŻ WIATROOIZOLACJI
WYMAGANIA OGÓLNE

3.  Kolejne pasy wiatroizolacji montujemy z 
odpowiednim zakładem, który jest nadrukowany 
na membranie.  Zakład pionowy musi mieć co 
najmniej 30 cm.

4.  W celu wyeliminowania przewiewów w ścianie 
wymaga się sklejenia wiatroizolacji na zakładzie 
za pomocą taśmy dwustronnej (np. Corotop MIX) 
lub jednostronnej (np. Corotop FIX) lub 
zintegrowanych z membraną pasków klejących 
(wersja PLUS).

5.   Między wiatroizolacją a elewacją zapewnić przestrzeń wentylacyjną o szerokości minimum 2 cm.
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PRACE WYKOŃCZENIOWE
Wszystkie miejsca uszkodzenia wiatroizolacji należy starannie naprawić i zabezpieczyć przed przenikaniem 
wody i przewiewaniem do konstrukcji, termoizolacji i wnętrza budynku.

Czas maksymalnej ekspozycji na promieniowanie UV podany jest na etykiecie produktu  *
Zaleca się, żeby po ułożeniu wiatroizolacji niezwłocznie zamontować elewację .
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EKSPLOATACJA
Każda membrana fasadowa Corotop spełni swoją funkcję pod warunkiem, że jest zamontowana w sposób 
ciągły i szczelny, uniemożliwiający przenikanie  wody i przewiew powietrza. 

*dotyczy średniego rocznego nasłonecznienia; wraz ze wzrostem okresowego nasłonecznienia czas maksymalnej ekspozycji na promieniowanie UV ulega proporcjonalnie skróceniu


