
PROARMOR® SÜNTEETILINE KATUSE ALUSKIHT
libisemiskindla hübriidtagakihi tehnoloogiaga (Fusion Back Coating Technology®)
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Valige ProArmor® aluskihi 
sünteetiline tugevus.
Ehitajana teate, et katus on ainult nii tugev kui selle 
kõige nõrgem komponent. Miks riskida oma mainet 
bituumenvilt paberiga?
Owens Corning® Fusion Back Coating Technology® 
tehnoloogiaga ProArmor® sünteetiline katuse 
aluskiht on erinevalt bituumenvildist tugev, 
vastupidav ja vett hülgav. See on ka kergem, seda on 
lihtsam paigaldada ja see aitab kaasa teie 
meeskonna ohututele töötingimustele.

ProArmor® talub kuni 90-päevast UV-kiirgust ja seda 
saab kasutada nii bituumen- kui metallkatuse all.

ProArmor® aluskiht ületab tavalist bituumealuskihti – 
põhjus vahetuse tegemiseks on selge.

Omadus ProArmor® aluskiht
Tavaline 

bituumenaluskiht

Niiskuskindlus Hülgab ja tõrjub vett Imab vett

Suurem libisemiskindlus
Sisaldab libisemiskindlat 
hübriidtagakihi tehnoloogiat
Fusion Back Coating Technology™

Puudub

Suurem rebenemiskindlus Rebenemiskindel sellel kõndimisel 
või tugeva tuule korral

Võib paigaldamise käigus 
rebeneda ja põhjustada lekkeid

Kergesti paigaldatavad 
laiad rullid 106,68 cm 91,44 cm

Kerge 1,04 kg ruudu kohta †† 5,22 kg ruudu kohta

Rohkem katvust rulli kohta 85 m2 rullis (7,62 
cm kattumisega)

37,3 m2 rullis (5 cm 
kattumisega)

Rohkem materjali rulli kohta 91,5 m2 rullis 39,5 m2 ruutu rullis

Pikem UV-kiirguse taluvus Suudab taluda kuni 90 
päeva† Tuleb kohe katta

Kasulikud kinnitusjuhised Selgelt märgistatud Puudub

Garantii 10-aastane piiratud garantii* Puudub
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Niiskust hülgav
ProArmor® aluskiht pakub kaitset vee 
sissetungi eest.

Kiire ja lihtne paigaldada
ProArmor® aluskiht tarnitakse kergetes 
106,68 cm rullides, mis teeb paigaldamise 
lihtsaks.

Venitus- ja rebenemiskindel
ProArmor® aluskiht talub venitamist ja on 
kinnitusdetailide juures rebenemiskindel.

Kahepinnaline libisemiskindlus
Fusion Back Coating Technology® koos lauspinnaga tagavad isegi väga järskudel 
viilkatustel katusesindlite paigaldamisel suurepärased kõndimistingimused.

ProArmor® sünteetiline katuse aluskiht on Owens Corning® igakülgselt kaitsva katusesüsteemi Total Protection 
Roofing System® komponent.^

Tugev katuse jaoks. Ohutu teie 
meeskonnale. 

Fusion Back Coating Technology® 
tehnoloogiaga ProArmor® aluskiht
Töö õigesti tegemisel on vähe asju nii olulised kui toote usaldusväärne 
toimivus ja ohutus teie meeskonnale.
Meie eksklusiivne Fusion Back Coating Technology® praktiliselt elimineerib 
aluskihi libisemise katusekattel.
Tulemus? Stabiilne kõndimispind ja minimaalne rebenemine 
kinnitusdetailide juures, kust võiks vesi sisse imbuma hakata.
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Toote omadused
Garantii pikkus 10-aastane piiratud*

Kasutusala Kasutamiseks ainult bituumensindlite all

Tüüpväärtused
Pikkus rulli kohta 81,69 m

Laius rulli kohta 106,68 cm

Nimikaal rulli kohta** 11,34 kg

Katvus (7,62 cm kattumisega) 86,3 m2

Nähtav värv Helehall

Pinnastruktuur Laus

Kohaldatavad standardid ja koodeksid
ASTM D226 tüüp II

ASTM D4869 tüüp IV

ASTM El 08/UL 790 (A-klassi tulekindlus)
‡

Florida tootesertifikaat

ICC-ES AC188

Miami-Dade tootesertifikaat
‡‡

CCRR-1068

TDI (Texase Kindlustusamet)

* Lugege üksikasjade, piirangute ja nõuete kohta tegelikust garantiist. Kui koos Owens Corning®  
katusesindlitega kasutatakse ProArmor® aluskihti, kehtib pikem piiratud garantii.

 † Pikema katmata jätmise jaoks on vaja spetsiaalset paigaldamist. Lugege paigaldusjuhiseid.

  ** Sisaldab südamiku kaalu.

 †† Ilma südamiku kaaluta

   ‡ Aluskihti on testitud katusekomplekti osana, mis hõlmab puidust katusekatet, aluskihti ja 
        asfaltsindleid.
 ‡‡ Kehtib kõikides piirkondades, mis tunnustavad Miami-Dade’i kinnitusteatist (NOA).

^ Välja arvatud Owens Corningi® tootevalikusse mitte kuuluvad katusetooted nagu katuseplekid, 
    kinnitused, torulehtrid ja puidust katusekate 

Kodu kaitsmiseks on vaja rohkem kui lihtsalt 
sindleid. Selleks on vaja integreeritud 
komponentide ja kihtide süsteemi, mis peab 
vastu õues aset leidvatele loodusjõududele, 

reguleerides sama ajal siseruumide temperatuuri ja õhuniiskust. 
Owens Corning® Total Protection Roofing System®^ annab teile 
kindluse, et kõik teie Owens Corning® katusekomponendid 
töötavad koos, et suurendada teie katuse jõudlust ja tõhustada 
katuse all elavate inimeste mugavust ja rahulolu.

ProArmor® aluskiht Owens Corningilt, kõige usaldusväärsemalt katuste 
kaubamärgilt^^

ProArmor® aluskiht on loodud sellest, et tagada Owens Corning® katustelt oodatav kvaliteet ja jõudlus, 
mistõttu anname toodetele 10-aastase piiratud garantii.* Lisaks on ProArmor® aluskiht meie laiendatud 
süsteemi piiratud garantiidele kvalifitseeruv lisavarustus.*

TÄIELIK KAITSE TEHTUD LIHTSAMAKS™

ÜLEMISED 
SINDLID

LAMINAATSINDLID

KELP- JA 
VIILSINDLID

ISELIIMUV JÄÄ- JA 
VEETÕKE

SÜNTEETILINE 
ALUSKIHT

ÕHU SISSEVÕTUAVAD

ÕHU VÄLJALASKEAVAD

PINK® FIBERGLAS™ 
SISSEPUHUTAV 
PÖÖNINGUSOOJUSTUS

Avaldamisnr 10019655-H.  Trükitud USAs. Veebruar 2021.
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Kõik õigused kaitstud.  

Värv PINK on Owens Corningi registreeritud kaubamärk. © 2021 Owens Corning. Kõik õigused kaitstud.

Owens Corning Roo ing and Asphalt, LLC 
One Owens Corning Parkway

Toledo, Ohio, USA 43659
Tel.:1-800-GET-PINK®

www.owenscorning.com/roofing
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MUGAVUS.

^^ Owens Corning Roofing and Asphalt, LLC poolt 2018. aastal läbi viidud katuste 
     kaubamärkide tundmise uuring




