


Linia AQUAFLEX ROOF hydroizolacja oraz 

ochrona dachów pokrytych papą.... i nie tylko

Dach
pokryty papą

Wykonanie hydroizolacji produktem o 

wysokim współczynniku odbijania 

promieni słonecznych 



AQUAFLEX ROOF

Gotowa do użycia, płynna membrana elastyczna 
zawierająca włókna, do wykonywania bezspoinowych
powłok hydroizolacyjnych na powierzchniach na zewnątrz

Opakowania
wiaderka 20 i 5 kg

➢2 warstwy produktu = powłoka    
grubości 0,8–1,0mm

➢Szybka i prosta aplikacja                   
DO IT YOURSELF

➢2 w 1 = hydroizolacja i dekoracja
➢Produkty na bazie wody 



AQUAFLEX ROOF

Gotowa do użycia, płynna membrana elastyczna 
zawierająca włókna, do wykonywania bezspoinowych
powłok hydroizolacyjnych na powierzchniach na zewnątrz

Właściwości i zalety:
•Odporna na czynniki atmosferyczne i 
promieniowanie UV;
•Łatwa w aplikacji;
•Elastyczna ze zdolnością mostkowania rys 
(300%);
•Doskonała przyczepność do różnego rodzaju 
podłoży;
•Odporna na lekki ruch pieszy;
•Nietoksyczna i niepalna;
•Gotowa do użycia;
•Posiada oznakowanie CE zgodnie z normą EN 
1504-2.

Opakowania
wiaderka 20 i 5 kg



AQUAFLEX ROOF

Zalety

✓Gotowy do użycia

✓Aplikacja wałkiem lub natrysk 

✓Na podłoże: papa, beton, 

jastrych , stara płytka 

ceramiczna

✓Dobra cena do jakości 



AQUAFLEX ROOF

SM „RADOGOSZCZ-ZACHÓD”

po gruntowaniu 

Primer for 

Aquaflex

po aplikacji 

Aquaflex Roof



AQUAFLEX ROOFSM „M.REJA”



Ciemny dach:

• Ts wysoka;

• SR niskie;

• TE niskie;

• Brak komfortu

Ts +++

°C +++

Jasny dach:

• Ts niska;

• SR wysokie;

• TE wysokie;

• B.dobry komfort

Ts = temperatura na 

powierzchni dachu

SR = odbicie światła 

TE = emisyjność cieplna 

°C ---

Ts ---

Wodna ciekła membrana w kolorze białym o wysokim 

współczynniku odbicia słonecznego i emisyjności cieplnej z 

współczynnikiem odbicia słonecznego (SRI) 105

AQUAFLEX ROOF HR



Wodna ciekła membrana w kolorze białym o wysokim 

współczynniku odbicia słonecznego i emisyjności cieplnej z 

współczynnikiem odbicia słonecznego (SRI) 105

AQUAFLEX ROOF HR

•83% zdolność odbijania promieni 

słonecznych;

•91% emisyjności cieplnej;

•SRI (współczynnik odbicia promieni 

słonecznych) 105;

•Redukcja temperatury powierzchniowej 

dachów o 50% w porównaniu z 

powłokami o ciemnych barwach;

•Odporna na czynniki atmosferyczne i 

promieniowanie UV;

•Łatwa w aplikacji;

•Elastyczna ze zdolnością mostkowania 

rys (300%);

•Doskonała przyczepność do różnego 

rodzaju podłoży;

•Odporna na lekki ruch pieszy;

•Gotowa do użycia;

•Posiada oznakowanie CE zgodnie z 

normą EM 1504-2.



nowy Istanbul Airport 2018

AQUAFLEX ROOF



Istanbul Airport 

aplikacja natryskiem 

AQUAFLEX ROOF



zakład przemysłowy Lecce, Włochy 2013

AQUAFLEX ROOF



budynek mieszkalny Bari, Włochy 2018

AQUAFLEX ROOF



ZALETY 

• bezrozpuszczalnikowy i bez zawartości 

lotnych związków organicznych (LZO) 

• szybkoschnący, gotowy do użycia, łatwy 

w aplikacji dzięki wysokiej rozciągliwości

• elastyczny ze zdolnością mostkowania     

rys (300%)

• odporny na ruch pieszy

• oznakowanie CE zgodnie z EN 1504-2. 

• odporny na penetrację korzeni zgodnie z 

UNI CEN / TS 14416

• dostępny w kolorze białym z wysokim 

współczynnikiem SRI (indeks odbicia 

promieniowania słonecznego) 

wynoszącym 103

• odporny na promienie UV

• odporny na stojącą wodę



GDZIE KORZYSTAĆ 

Do hydroizolacji: 

• płaskie, pochyłe i złożonych kształtach; 

• nowe i istniejące dachy; 

• tarasy, balkony, chodniki i tereny do 

chodzenia pieszo 

Aquaflex Roof Premium można stosować 

na: 

• beton; 

• jastrychy cementowe 

• płytki ceramiczne i kamienne; 

• płyty z cementu włóknistego; 

• istniejące membrany bitumiczne; 

• blachę ocynkowaną, miedź, aluminium, 

stal i żelazo.



Gruntowanie na podłoża 

betonowe, ceramiczne, 

metalowe: Mapecoat I600 W

Gruntowanie na membrany 

bitumiczne gładkie: 

Primer for Aquaflex



AQUAFLEX ROOF PREMIUM

SM „Radogoszcz-Zachód”



AQUAFLEX ROOF PREMIUM

SM „Radogoszcz-Zachód”



AQUAFLEX ROOF PREMIUM



AQUAFLEX ROOF PREMIUM



balkony 

Ołomuniec, Czechy 2018 

AQUAFLEX ROOF PREMIUM



Opinie 



Bogumiła Jach

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


