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INFORMACJE
O PRODUKCIE

Opis produktu

AlphaThor to trójwarstwowa membrana wodoochronna na bazie  kauczuku EPDM. Zbrojenie 
włóknem szklanym w wewnętrznej warstwie nadaje jej unikalną wytrzymałość na zerwanie, 
a także stabilność wymiarową nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. AlphaThor jest 
nowoczesnym systemem hydroizolacji wytyczającym standardy bezpieczeństwa, łatwości montażu 
i żywotności. 
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Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy inżynierii materiałów polimerowych, powstała najnowsza 
generacja materiałów  do izolacji budynków. Współcześnie, folie budowlane zastępowane są membranami 
High-Tech a tradycyjne papy systemami High-End.

Konstrukcja AlphaThor

Wierzchnią warstwe stanowi kauczuk EPDM, zbrojony siatką z włókna szklanego. Spodnia warstwa to specjalna 
powłoka ochronna, która chroni całość przed przenikaniem substancji chemicznych od spodu do membrany. 
Całość tworzy trwałą, miękką, odporną na czynniki atmosferyczne oraz działanie promieniowania UV i 
ozonu warstwę. 

AlphaThor można układać na karzdym rodzaju podłoża. Montaż w sytemie balastowym, mechanicznym, 
klejonym. Dzieki temu produktowi, każdy z wykonawców i projektantów będzie mógł dopasować 
i wykorzystać najbardziej optymalny sposób hydroizolacji.
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Wytyczne do składowania i dostawy

Rolki AlphaThor należy składować i transportować w pozycji stojącej. Palet nie należy stawiać jednej na drugiej. 
Okres składowania AlphaThor w oryginalnym opakowaniu jest nieograniczony.

INFORMACJE
O PRODUKCIE
Informacje techniczne wyrobu

tabela okrojona

 

Zasadnicze charakterystyki Jednostka
Właściwości użytkowe

AlphaThor AlphaThor (NZB)

Długość m 20 (0 % do +5 %) 20 (0 % do +5 %)

Szerokość m 1,06 (±5 %) 1,00 (±5 %)

Grubość mm 1,300 (±5 %) 1,300 (±5 %)

Wodoszczelność 10 kPa Metoda B wodoszczelna wodoszczelna

Odporność na uderzenie mm metoda A ≥ 200 ≥ 200

Odporność na obciążenia statyczne kg metoda B ≥ 20 ≥ 20

Odporność na zginanie w niskich temp. °C ≤ -30 ≤ -30

Odporność na promieniowanie UV 1000 h
160MJ/m2 spełnia wymogi badania spełnia wymogi badania

Odporność na grad m/s ≥ 19 ≥ 19

W skład systemu AlphaThor wchodzą: membrana AlphaThor zbrojona siatką z włókna szklanego, membrana 
AlphaThor bez zbrojenia, płachty z membrany AlphaThor zbrojonej siatką z włókna szklanego oraz akcesoria 
systemu EPDM AlphaThor tj. narożniki, kołnierze na rury, manszety termozgrzewalne na rury. 

Płachty EPDM AlphaThor na wymiar Rolka AlphaThor
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Rozwiązania techniczne do montażu dla architektów i projektantów

Grubość membrany AlphaThor wynosi 1.3 mm. Produkt można łączyć w łatwy sposób poprzez zgrzewanie 
pasów membrany gorącym powietrzem. W ten sposób uzyskujemy wodoszczelną i bezpieczną hydroizolację. 

AlphaThor może być mocowany do konstrukcji dachowych w różny sposób.

Membrana dachowa jest całkowicie lub częściowo zespolona 
z podłożem. Wysoką przyczepność membrany do podłoża 
zapewnia zastosowanie odpowiedniego kleju. 

System wykorzystywany jest głównie przy renowacji starych 
i zniszczonych pokryć dachowych oraz w sytuacjach, kiedy 
nie jest dopuszczalne lub możliwe zastosowanie łączników 
mechanicznych.

Mocowanie mechaniczne membrany AlphaThor do podłoża 
wykonuje się w przypadku układania jej na izolacji termicznej 
z wełny mineralnej oraz styropianu EPS, XPS, płyt PIR. 

Rozwiązanie tego typu stosuje się wszędzie tam gdzie nie 
ma możliwości lub potrzeby klejenia poszczególnych warstw 
poszycia dachu do podłoża. Membranę mocuje się typowymi 
łącznikami dachowymi stosowanymi do mocowania membran 
dachowych innych systemów. Łączenie poszczególnych pasm 
membrany pomiędzy sobą odbywa się za pomocą zgrzewania 
gorącym powietrzem. 

W tym systemie nie mocujemy pokrycia z AlphaThor do podłoża. 
Dobrym przykładem jest tutaj podłoże z betonu lub termoizolacja. 

Membrana AlphaThor jest zabezpieczona od górnej strony 
włókniną, np. Typar SF 50. Następnie dociążą się tak utworzoną 
wodoszczelną powłokę z EPDM AlphaThor, kamieniami, żwirem, 
lub warstwą zieleni.

Montaż za pomocą kleju1

Montaż łącznikami w sposób mechaniczny

Montaż w systemie balastowym

2

3
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Materiały uzupełniające oraz gotowe elementy akcesoriów AlphaThor

Podklad do kleju uszczelniacz

822 AlphaThor

Kołnierz do rur

Narożnik zewnętrzny Odpływ przyścienny Wpust dachowy extra długi 600mm

Uszczelnienie przejścia dachowego rury  Kołnierze uszczelniające EPDM Taśma APP40H dwustronnie klejąca / 
Sznur uszczelniający APP10/7 mm 

Klej uszczelniacz

812 AlphaThor

Kołnierz do uszczelnienia drutów, kabli

Kominek wentylacyjny

Narożnik wewnętrzny

INFORMACJE
O PRODUKCIE
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KORZYŚCI ZASTOSOWANIA
PRODUKTU
AlphaThor ma zastosowanie do pokryć dachów nowych jak i do renowacji starych pokryć z pap, folii 
pcv i innych membran. Zastosowane komponenty są obojętne chemicznie i nie wchodzą w reakcję 
z innymi materiałami budowlanymi stosowanymi do wykonywania pokryć dachowych. Nie ma 
przeszkód w projektowaniu dowolnych warstw dachu, a stosowanie powłok rozdzielających pokrycie 
EPDM AlphaThor od podłoża jest niepotrzebne. 

Technika montażu – system zgrzewania 
Wysoka jakośc materiału pozwala na łączenie 
zakładów poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem. 
Przy czym, jest to sposób pewny, bez ryzyka przegrzania.

Trwałość i odporność na uderzenia oraz temperaturę
AlphaThor charakteryzuje się bardzo długą 
żywotnością oraz trwałością użytkowania. Produkt 
jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, 
w szczególności na promienie UV i Ozon.

Dopasowane akcesoria 
Ważnym elementem jest możliwość dopasowania 
odpowiednich akcesoriów, które są w ofercie firmy 
AlphaDam. 

Szerokie zastosowanie
AlphaThor nadaje się do wszystkich konstrukcji 
nośnych, lekkich dachów. Sprawdza się w budownictwie 
nowym, renowacji oraz w zazielenianiu

Ekologiczne właściwości 
Materiały są przyjazne dla środowiska. Nie zawierają 
zmiękczaczy, halogenów i metali ciężkich. Podczas 
zgrzewania nie wydobywa się dym, zapach ani 
szkodliwe substancje. Nawet po upływie lat, produkt 
nadaje się do recyklingu lub innych zastosowań. 
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REALIZACJE

Hydroizolacja AlphaThor izolacja dachu. Montaż na wylewce betonowej 
w systemie cało-powierzchniowego klejenia. Pasma membran AlphaThor 
zgrzewane gorącym powietrzem

Hydroizolacja AlphaThor tarasu. Montaż w systemie mechanicznym, pasma mem-
bran zgrzewane gorącym powietrzem

Hydroizolacja AlphaThor izolacja dachu. Montaż na wylewce betonowej w systemie 
całopowierzchniowego klejenia. Pasma membran AlphaThor zgrzewane gorącym 
powietrzem
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 EPDM AlphaThor hydroizolacja na dachu płaskim z termoizolacja XPS na budynku 
wielorodzinnym

Płachta z membrany EPDM AlphaThor hydroizolacja na dachu płaskim
z termoizolacją z wełny na budynku jednorodzinnym

Hydroizolacja EPDM AlphaThor tarasu wentylowanego w budynku wielorodzinnym 
/ jednorodzinnym
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Przykładowe rozwiązania projektowe z użyciem membrany EPDM AlphaThor

DACH PŁASKI
UKŁAD TRADYCYJNY / HYDROIZOLACJA

DACH PŁASKI
UKŁAD TRADYCYJNY / OBRÓBKA ATTYKI

DACH PŁASKI
UKŁAD TRADYCYJNY / KRAWĘDŹ DACHU Z RYNNĄ

DACH PŁASKI
UKŁAD TRADYCYJNY / ODWODNIENIE

1. Membrana z EPDM AlphaThor
2. Termoizolacja
3. Paraizolacja
4. Warstwa konstrukcyjna

1. Obróbka blacharska
2. Mocowanie mechaniczne
3. Izolacja termiczna
4. Membrana z EPDM AlphaThor
5. Klej kontaktowy
6. Termoizolacja

1. Obróbka blacharska - fartuch nadrynnowy
2. Rynna
3. Membrana z EPDM AlphaThor
4. Termoizolacja
5. Paroizolacja

1. Membrana z EPDM AlphaThor
2. Termoizolacja
3. Paroizolacja
4. Warstwa konstrukcyjna

5. Kołek teleskopowy
(mechaniczne mocowanie pokrycia)

6. Zgrzew termiczny zakładu

7. Warstwa spadkowa
8. Część konstrukcyjna
9. Zgrzew
10. Kołek teleskopowy
11. Paroizolacja

6. Zaprawa wyrównująca
7. Część konstrukcyjna
8. Profil drewniany lub kształtownik zimnogięty
9. Klej kontaktowy

5. Dowolny wpust dachowy z kołnierzem EPDM
/ z kołnierzem APP TEC

6. Zgrzew
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DACH PŁASKI
UKŁAD ODWRÓCONY / KRAWĘDŹ DACHU Z RYNNĄ

DACH PŁASKI
UKŁAD ODWRÓCONY / PRZEJŚCIE NA ŚCIANĘ

DACH PŁASKI
UKŁAD ODWRÓCONY / OBRÓBKA ŚWIETLIKA

1. Kruszywo / płyty betonowe
2. Obróbka blacharska - profil

perforowany
3. Obróbka blacharska - pas 

nadrynnowy
4. Rynna
5. Włóknina separacyjna

/ warstwa drenażowa

1. Termoizolacja
2. Listwa dociskowa

mocowana mechanicznie
3. Membrana z EPDM

AlphaThor
4. Klej kontaktowy

1. Termoizolacja
2. Membrana z EPDM AlphaThor
3. Profile drewniane
4. Podstawa świetlika
5. Geowłóknina min 200g/m2

6. Świetlik
7. Warstwa spadkowa
8. Część konstrukcyjna
9. Kruszywo
10. Uszczelka butylowa

5. Płyty betonowe
6. Kruszywo
7. Włóknina separacyjna
8. Warstwa spadkowa
9. Część konstrukcyjna
10. Zgrzew

6. Termoizolacja
7. Membrana z EPDM 

AlphaThor
8. Zaprawa wyrównująca
9. Część konstrukcyjna
10. Klej kontaktowy
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