MEMBRANY
ANTYKONDENSACYJNE

Właściwości membran antykondensacyjnych.
Samoprzylepne membrany antykondensacyjne
posiadają zdolność do absorbowania wilgoci
pojawiającej się na wewnętrznej stronie dachu.
Tworzą powłokę ochronną przed zjawiskiem
kondensacji pary wodnej. Zastosowanie tego
produktu wpływa także na poprawę właściwości
izolacyjnych dachu, pomaga zapobiegać korozji
pokrycia oraz zapobiega zawilgoceniu
poddasza.
Kolejną cechą membran jest zjawisko
podciągania kapilarnego. Zjawisko to polega na
zdolności danej substancji (w tym wypadku
membrany antykondensacyjnej) do zasysania i
podciągania innej substancji (np. wody) do
wewnątrz swojej struktury. Potocznie mówiąc
wystarczy, włożyć do wody końcówkę arkusza,
aby membrana nasiąkła wodą na całej swojej
powierzchni. W przypadku stosowania membran
antykondensyjnych bardzo ważne jest podjęcie
działań mających na celu wyeliminowanie tego
niekorzystnego zjawiska.
Informacje na temat podciągania kapilarnego.
Aby zapobiec podciąganiu kapilarnemu
membrana antykondensacyjna nie może
występować lub musi być pozbawiona
właściwości kapilarnych na następujących
obszarach:
-wzdłużne łączenie arkuszy blach
-poprzeczne łącznie arkuszy
-koniec arkusza w obszarze wchodzenia w rynnę.

Rys. 1

Wszystkie blachy dostarczane przez naszą rmę
są pozbawione membrany w miejscach łączeń
wzdłużnych na powierzchni 5,0 – 5,5 cm. Przy
niektórych prolach blach może być
konieczność pozbawienia membrany
kapilarności na większej powierzchni. Membrana
posiadająca właściwości kapilarne nie może się
stykać z arkuszem który jest podkładany pod
spód. Miejsca w których membrana nie może
występować lub musi być pozbawiona
właściwości kapilarnych przedstawia rysunek 1.
Sposoby pozbawiania kapilarności.
Spalanie - w tej metodzie wykorzystuje się palnik
gazowy lub grzałkę elektryczną ( ok. 650 °C . )
Kiedy urządzenie jest gotowe przystępujemy do
spalania membrany w wytypowanych
obszarach. Należy zwrócić szczególną uwagę
aby zbyt wysoka temperatura nie uszkodziła
powierzchni blachy.
Malowanie - w porównaniu do spalania metoda
ta jest bardziej czasochłonna i zazwyczaj bardziej
kosztowna. Obszary z których zamierzamy
wyeliminować kapilarność należy polakierować
lakierem na bazie wody. Po lakierowaniu
powinno odczekać się ok. 10 min tak aby
warstwa lakieru wyschła. Uwaga: Nie każdy lakier
nadaje się do tego zastosowania . Należy
wykonać testy zanim zdecydują się Państwo na
tę metodę.

