


16      DPM Membrane Roll 0.15mm

17      L VT Click UHD Roll 1.2mm

18      LVT Click UHD AS Roll 1.2mm

19      Supreme UHD Thermo Roll 1.8mm

20      Supreme Silent UHD 1mm

PERFORMA22

22     Performa X

23     Performa X DL

24     Performa X DL Plus 

BENZI PERIMETRALE26

26     Bandă Perimetrală PEE cu Fustă

27     Bandă Perimetrală cu Fustă și Adeziv 
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Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de 
polie�lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții 
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare 
butan gaz.

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o 
mare elas�citate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc�vitate termică 
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în �mp, fiind 
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un 
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă 
emisii radioac�ve, fiind reciclabil în proporție de 100%.

EXPERT MD ROLL 2mm este un produs cu o densitate medie, recomandat în 
montajul parchetului laminat, care beneficiază de un suport perfect drept. Se 
prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.
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Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o 
mare elas�citate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc�vitate termică 
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în �mp, fiind 
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un 
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă 
emisii radioac�ve, fiind reciclabil în proporție de 100%.

Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de 
polie�lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții 
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare 
butan gaz.

EXPERT MD ROLL 3mm este un produs cu o densitate medie, recomandat în 
montajul parchetului laminat, care beneficiază de un suport perfect drept. Se 
prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.
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Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de 
polie�lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții 
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare 
butan gaz.

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o 
mare elas�citate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc�vitate termică 
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în �mp, fiind 
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un 
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă 
emisii radioac�ve, fiind reciclabil în proporție de 100%.

EXPERT MD SILVER ROLL 2mm este un produs 3 în 1 cu o densitate medie, barieră de 
vapori și strat reflec�v, recomandat în montajul parchetului laminat, care beneficiază 
de un suport perfect drept. Se poate monta inclusiv sub instalația de încălzire prin 
pardoseală, asigurând transferul termic către interiorul încăperii. Se prezintă sub 
formă de rolă cu flap și bandă adezivă pentru îmbinare, ceea ce conferă un montaj 
rapid.
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Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o 
mare elas�citate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc�vitate termică 
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în �mp, fiind 
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un 
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă 
emisii radioac�ve, fiind reciclabil în proporție de 100%.

Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de 
polie�lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții 
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare 
butan gaz.

EXPERT MD BLACK ROLL 2.2mm este un produs 2 în 1 cu o densitate medie, compus 
din polie�lenă expandată și barieră de vapori, recomandat în montajul parchetului 
laminat, care beneficiază de un strat suport drept. Se prezintă sub formă de rola cu 
flap și bandă adezivă pentru îmbinare, ceea ce conferă un montaj rapid.



Bun

Foarte
Bun

Bun

Foarte
Bun

Bun

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o 
mare elas�citate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc�vitate termică 
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în �mp, fiind 
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un 
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă 
emisii radioac�ve, fiind reciclabil în proporție de 100%.

Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de 
polie�lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții 
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare 
butan gaz.

EXPERT MD AQUA STOP 3mm este un produs 2 în 1 cu o densitate medie, compus din 
polie�lenă expandată și barieră de vapori, recomandat în montajul parchetului 
laminat care beneficiază de un suport cu mici denivelări. Se prezintă sub formă de 
rolă cu flap și bandă adezivă pentru îmbinare, ceea ce conferă un montaj rapid.
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Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o 
mare elas�citate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc�vitate termică 
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în �mp, fiind 
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un 
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă 
emisii radioac�ve, fiind reciclabil în proporție de 100%.

Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de 
polie�lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții 
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare 
butan gaz.

PREMIUM HD ROLL 2mm este un produs cu o densitate mare, recomandat în 
montajul parchetului stra�ficat, care beneficiază de un suport perfect drept. Se 
prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.
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Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de 
polie�lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții 
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare 
butan gaz.
Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o 
mare elas�citate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc�vitate termică 
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în �mp, fiind 
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un 
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă 
emisii radioac�ve, fiind reciclabil în proporție de 100%.

PREMIUM HD ROLL 3mm este un produs cu o densitate mare, recomandat în 
montajul parchetului stra�ficat, care beneficiază de un suport cu mici denivelări. Se 
prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.
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Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de 
polie�lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții 
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare 
butan gaz.
Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o 
mare elas�citate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc�vitate termică 
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în �mp, fiind 
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un 
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă 
emisii radioac�ve, fiind reciclabil în proporție de 100%.

PREMIUM HD SILVER ROLL 2mm este un produs 3 în 1 cu o densitate mare, barieră de 
vapori și strat reflec�v, recomandat în montajul parchetului stra�ficat, care 
beneficiază de  un suport perfect drept. Se poate monta inclusiv sub instalația de 
încălzire prin pardoseală asigurând transferul termic către interiorul încăperii. Se 
prezintă sub formă de rola cu flap și bandă adezivă pentru îmbinare, ceea ce conferă 
un montaj rapid.
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Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o 
mare elas�citate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc�vitate termică 
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în �mp, fiind 
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un 
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă 
emisii radioac�ve, fiind reciclabil în proporție de 100%.

Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de 
polie�lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții 
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare 
butan gaz.

PREMIUM HD MAXX ROLL 2mm este un produs 2 în 1 cu o densitate mare, compus 
din polie�lenă expandată și barieră de vapori, recomandat în montajul parchetului 
stra�ficat, care beneficiază de un strat suport drept. Se prezintă sub formă de rolă cu 
flap și bandă adezivă pentru îmbinare, ceea ce conferă un montaj rapid.
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Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de 
polie�lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții 
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare 
butan gaz.

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o 
mare elas�citate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc�vitate termică 
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în �mp, fiind 
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un 
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă 
emisii radioac�ve, fiind reciclabil în proporție de 100%.

PREMIUM HD AQUA STOP ROLL 3mm este un produs 2 în 1 cu o densitate mare, 
compus din polie�lenă expandată și barieră de vapori, recomandat în montajul 
parchetului laminat care beneficiază de un suport cu mici denivelări. Se prezintă sub 
formă de rolă cu flap și bandă adezivă pentru îmbinare, ceea ce conferă un montaj 
rapid. 
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În toate situațiile în care există riscul să fie umiditate reziduală în șapă (case 
noi construite, sub placi din beton sau radier, renovări cu șape proaspăt 
turnate, renovări unde camera a fost zugrăvita cu puțin �mp înaintea 
instalării parchetului, demisoluri sau spații amenajate la subsolul imobilelor).

Folie PE barieră de vapori pentru pardoseli este ideală pentru montajul 
parchetului laminat sau stra�ficat și pentru toate �purile de pardoseli, 
inclusiv în turnarea betonului.

Recomandare de instalare:

În cazul substraturilor din lemn masiv nu este necesară bariera de vapori, 
deoarece acestea trebuie să fie aerisite suficient pentru a nu se aduna 
umezeala. 

De aici nevoia de ven�lație a substraturilor și de păstrare sau creare a 
rosturilor pentru ven�lație. În plus, aranjarea plăcilor noi de parchet se va 
face transversal peste plăcile de pardoseală deja existente.

În cazul în care aerisirea este blocată, sub pardoseala flotantă se creează un 
mediu prielnic pentru microorganisme și substratul din lemn masiv se 
deteriorează.

DPM
MEMBRANE ROLL

COD: 13481

150
my

GREUTATE SPECIFICĂ

MATERIE PRIMĂ

VALOARE CALORICĂ POLIETILENĂ

REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE LONGITUDINAL

REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE TRANSVERSAL

ALUNGIRE LA RUPERE LONGITUDINAL

ALUNGIRE LA RUPERE TRANSVERSAL

REZISTENȚĂ LA SFÂȘIERE LONGITUDINAL

REZISTENȚĂ LA SFÂȘIERE TRANSVERSAL

CLASĂ DE COMBUSTIE

(D) 140 g/mp

Granule PEJD

(MJ/kg) 43

(daN/cm²) 135 minim

(daN/cm²) 117 minim

(%) 225 minim

(%) 315 minim

(daN/cm²) 45 minim

(daN/cm²) 36 minim

A

CULOARE

DIMENSIUNI

Negru

(L x l)  8000 mm x 2500 mm 
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Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o 
mare elas�citate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc�vitate termică 
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în �mp, fiind 
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un 
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă 
emisii radioac�ve, fiind reciclabil în proporție de 100%.

Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de 
polie�lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții 
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare 
butan gaz.

LVT CLICK UHD ROLL 1.2mm este un produs cu o densitate foarte mare, recomandat 
în montajul pardoselilor din PVC, care beneficiază de un strat suport perfect drept. Se 
prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.
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Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o 
mare elas�citate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc�vitate termică 
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în �mp, fiind 
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un 
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă 
emisii radioac�ve, fiind reciclabil în proporție de 100%.

Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de 
polie�lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții 
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare 
butan gaz.

SUPREME LVT CLICK UHD AS ROLL 1.2mm este un produs cu o densitate foarte mare, 
laminat cu un film an�alunecare, recomandat în montajul pardoselilor din PVC, care 
beneficiază de un strat suport perfect drept. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce 
conferă un montaj rapid.
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Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de 
polie�lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții 
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare 
butan gaz.
Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o 
mare elas�citate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc�vitate termică 
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în �mp, fiind 
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un 
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă 
emisii radioac�ve, fiind reciclabil în proporție de 100%.

SUPREME UHD THERMO ROLL 1.8mm este produs un produs macroperforat cu o 
densitate foarte mare, recomandat ca strat suport în montajul pardoselilor laminate 
sau stra�ficate, care beneficiază de un sistem de încălzire prin pardoseală. Fiind o 
membrană macroperforata cu o rezistență termică foarte scăzută, conferă o foarte 
bună eficiență a sistemului de încălzire prin pardoseală. Se prezintă sub formă de 
rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.



Bun

Foarte
Bun

Bun

Foarte
Bun

Foarte
Bun

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o 
mare elas�citate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc�vitate termică 
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în �mp, fiind 
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un 
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă 
emisii radioac�ve, fiind reciclabil în proporție de 100%.

Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de 
polie�lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții 
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare 
butan gaz.

SUPREME SILENT UHD 1mm este un produs revoIuționar cu o densitate foarte mare 
300kg/mc, recomandat ca strat fonoabsorbant între placa din beton și sapă, în 
special în locuințele etajate. Are rolul de a reduce zgomotul de impact, contribuind 
as�el la confortul individual. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un 
montaj rapid.





PERFORMA X este o izolație reflec�vă compusă dintr-un strat de folie din 
aluminiu pur laminat cu LDPE, care acoperă stratul de folie cu bule de aer. 
lnventată de NASA, datorită avantajelor oferite, conceptul a fost preluat în 
industrie și construcții, fiind folosit cu deosebit succes în America și Canada, 
începând cu anul 1985. Acest produs asigură limitarea transferului termic 
prin radiație cu un procent de 95-97% și reduce cu peste 30% facturile la 
energie.

Strat inferior: folie cu bule de aer 90 my
Strat superior: folie din aluminiu pur 7 my, laminată cu LDPE 17my



PERFORMA X DL este o izolație reflec�vă compusă din două straturi de folie 
din aluminiu pur laminate cu LDPE și un strat median din folie cu bule de aer. 
lnventată de NASA, datorită avantajelor oferite, conceptul a fost preluat în 
industrie și construcții, fiind folosit cu deosebit succes în America și Canada, 
începând cu anul 1985. Acest produs asigură limitarea transferului termic 
prin radiație cu un procent de 95-97% și reduce cu peste 30% facturile la 
energie.

Strat inferior: folie din aluminiu pur 7 my, laminată cu LDPE 17 my

Strat superior: folie din aluminiu pur 7 my, laminată cu LDPE 17 my 
Strat median: folie cu bule de aer 90 my 



lnventată de NASA, datorită avantajelor oferite, conceptul a fost preluat în 
industrie și construcții, fiind folosit cu deosebit succes în America și Canada, 
începând cu anul 1985. Acest produs asigură limitarea transferului termic 
prin radiație cu un procent de 95-97% și reduce cu peste 30% facturile la 
energie.

PERFORMAX DL PLUS este o izolație reflec�vă compusă din două straturi de 
folie din aluminiu pur laminate cu LDPE, două straturi de folie cu bule de aer 
și un strat median de folie din polie�lenă expandată.

Strat intermediar: folie cu bule de aer 90 my 

Strat intermediar: folie cu bule de aer 90 my 
Strat inferior: folie din aluminiu pur 7 my, laminată cu LDPE 17 my

Strat superior: folie din aluminiu pur 7 my, laminată cu LDPE 17 my 

Strat median: folie din polie�lenă expandată PEE 4 mm 





Banda perimetrală cu fustă este obținută prin extrudarea și expandarea 
granulelor de polie�lenă de joasă densitate, în celule cu structură spațial 
închisă, într-o atmosferă și condiții tehnice controlate sub acțiunea 
temperaturii și având ca agent de spumare butan gaz. ProdusuI face parte din 
categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o mare elas�citate, 
permeabilitate scăzută la lichide, precum și proprietăți fonoabsorbante, 
rezistență în �mp, fiind imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și 
rozătoarelor.
Este un produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu 
prezintă emisii radioac�ve, este reciclabil în proporție de 100%. 
Banda perimetrală se montează pe conturul camerei și pe orice structură 
care depășește cota pardoselii (uși, coloane). Banda perimetrală se fixează 
pe suprafața peretelui.

Banda perimetrală cu fustă este proiectată pentru a putea fi folosită la încălzirea în 
pardoseală în clădiri rezidențiale sau pentru birouri, spații de depozitare, producție 
sau cu des�nații sociale. Separă șapa flotantă de pereți, este folosită ca rost de 
dilatare și izolator fonic. Spuma din PEE împiedică pătrunderea umidității din șapă și 
formarea punților fonice și termice. 



Este un produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu 
prezintă emisii radioac�ve, este reciclabil în proporție de 100%. 

Banda perimetrală cu fustă și adeziv este obținută prin extrudarea și 
expandarea granulelor de polie�lenă de joasă densitate, în celule cu 
structură spațial închisă, într-o atmosferă și condiții tehnice controlate sub 
acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare butan gaz. ProdusuI face 
parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o mare elas�citate, 
permeabilitate scăzută la lichide, precum și proprietăți fonoabsorbante, 
rezistență în �mp, fiind imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și 
rozătoarelor.

Banda perimetrală se montează pe conturul camerei și pe orice structură 
care depășește cota pardoselii (uși, coloane). Banda perimetrală se fixează 
pe suprafața peretelui cu ajutorul benzii autoadezive, iar fusta din LDPE de 
folia hidroizolației sau de plăcile din polis�ren, după caz.

Banda perimetrală cu fustă si adeziv este proiectată pentru a putea fi folosită la 
încălzirea în pardoseală în clădiri rezidențiale sau pentru birouri, spații de depozitare, 
producție sau cu des�nații sociale. Separă șapa flotantă de pereți, este folosită ca 
rost de dilatare și izolator fonic. Stratul din PEE al benzii perimetrale asigură lipirea pe 
colțuri și proeminențe. Spuma din PEE împiedică pătrunderea umidității din șapă și 
formarea punților fonice și termice.

GROSIME PEE

GROSIME FUSTĂ LDPE

LĂȚIME BANDĂ PEE

LĂȚIME FUSTĂ

LUNGIME

DENSITATE

DIMENSIUNE BANDOU

BANDĂ ADEZIVĂ

AMBALARE

PERSONALIZARE

8 mm

30 my

100 mm, 150 mm

200 mm

25 m

20-24 kg/m³

100 mm x 25 m x 8 mm

liner PVC 25 mm adeziv hot melt

10 bandouri/bax (250 m)

la cerere max. 2 culori

150 mm x 25 m x 8 mm

7 bandouri/bax (175 m)


