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membrană antirădăcină pentru acoperişuri verzi ( cu certificare FLL ) 

Produsul  VILLAVERDE WS-I este o membrană bituminoasă termosudabilă elastomerică brevetată, 
cu inserţie de poliester suflat cu cupru, caşerată pe partea superioară cu talc. Datorită 
proprietăţii de rezistenţă la rădăcini, membrana se poate utiliza în condiţii bune drept 
protecţie la umiditate şi la rădăcini la acoperişurile verzi.  
Procesul de fabricare şi autocontrolul sunt certificate conform EN ISO 9001. 

 
Proprietăţi  

VILLAVERDE WS-I este rezistentă la rădăcini [Versuchsanstalt für Gartenbau, 
Weihenstephan, 12/97] şi iese în evidenţă prin capacitatea ei de a prelua fisuri şi elasticitate 
îndelungată. 

  
Domenii de utilizare  

VILLAVERDE WS-I, ca strat antirădăcină de închidere, se utilizează în sistemul Villas 
dublustrat al acoperişurilor verzi. Este stratul superior al izolaţiei dublustrat. Se utilizează 
atât la acoperişurile verzi intensive, cât şi la cele extensive. Membrana VILLAVERDE WS-I 
se termosudează pe toată suprafaţa cu arzător cu flacără, decalat cu jumătate de sul faţă de 
primul strat, cu o suprapunere de min. 8 cm. 

   
 

 

          
Prescripţii de depozitare   Membrana izolatoare VILLAVERDE E-KV se depozitează în picioare, protejată de umiditate 

şi căldură radiantă. În anotimp friguros sulurile se transportă pe şantier dintr-un loc provizoriu ferit de 
îngheţ.  
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Grosime                [mm] 4.5 
Greutate [kg/mp] 5.6 
Lăţime/lungime [m] 1/7.5 
Tipul bitumului  elastomer 
Flexibilitate la rece (r=15 mm/3 s),  
fără crăpături [oC] – 30 

Stabilitate termică   Metoda A, 2 ore [+100 oC] stabil termic 
Punctul de înmuiere al masei  [oC] 120 
Impermeabilitate           5 bar, 24 ore   impermeabil 
Tipul armăturii  voal de poliester de 250 g/m2 suflat cu cupru 
Rezistenţa la rupere             long./transv. 
Alungire la rupere             long./transv. 

[N/5cm] 
[%] 

800/800 
40/40 

Coeficient de difuzie  
grosime strat aer sd=µ•s 

[m] 135 

Rezistivitate chimică  
                          rezistă                           
                          nu rezistă 

 
 

la apă, soluţii de sare, baze diluate şi acizi, 
uleiuri  
la substanţe minerale, hidrocarburi 

Suprafaţa superioară  talc 
Suprafaţa inferioară  folie polipropilenă 

Agrementat conform ÖNORM B 3646  DIN 52 123   

Caracteristici tehnice 

VILLAVERDE WS-I 


