
PROTAN VACUUM 
ROOF

JUMTA SEGUMI UN MEMBRANAS

Ātra montāža 
Nav stiprinājumu vai līmvielas 

Jo spēcīgāks vējš, jo labāk



PROTAN VACUUM ROOF sistēma

Kāpēc izvēlēties PROTAN VACUUM ROOF sistēmu?

Protan Vacuum Roof – tā ir unikāla sistēma, kurā uz jumta virsmas nav nepieciešams izmantot 
stiprinājumus vai līmvielas. Vēja spēks rada vakuuma efektu, kas membrānu cieš piekļauj jumta 
struktūrai. Jo vējaināks ir laiks, jo labāk sistēma strādā.

      Prasības Vacuum Roof sistēmai

1.  Gaisa necaurlaidīga apakškonstrukcija - nedrīkst pieļaut gaisa pozitīva spiediena izveidošanos ēkas iekšpusē.
2.  Jaunbūve: pilnībā pielīmēta vai mehāniski piestiprināta tvaika barjera.        
 Renovācija: vecais jumta segums ir pilnībā gaisa necaurlaidīgs un izturīgs pret vēja celējspēku –  
 caur jumta konstrukciju vēja celējspēks tiek  pārnests uz tvaika barjeru/veco jumta segumu.
3.  Jumta siltumizolācijai tiek izmantota minerālvate, vai tā tiek kombinēta ar EPS/PIR siltumizolāciju. 
 Jābūt nodrošinātai gaisa izplūdei no jumta konstrukcijas caur vakuuma aerātoriem.
4. Protan SE or EX membrāna.

  Vairāk kā 2 000 000 m2 Protan jumta seguma materiāla tika uzklāti 
uz ēku jumtiem visā Eiropā izmantojot  Protan vacuum roof sistēmu. 
Kad vakuuma jumts ir pakļauts vēja spēkiem, negatīvs spiediens  
ir izveidots slānī starp membrānu un gaisa necaurlaidīgo, slodzi 
uzņemošo pamatni. 
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ĀTRA MONTĀŽA
2 vai 4 metru platas membrānas joslas var izmantot visā 
jumta virsmas platībā. Minimum metināšanas šuvju.

MAKSIMĀLA GAISA UN SILTUMA NECAURLAIDĪBA
Siltuma izolācija un tvaika barjera nav caurdurtas ar 
stiprinājuma elementiem.

JAUNBŪVES UN RENOVĀCIJAS
Sistēma ir piemērota jaunbūvēm vai renovācijām ar vai bez 
papildus siltuma izolācijas darbu veikšanas.
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MONTĀŽAS DARBU ZEMS TROKŠŅU LĪMENIS
Montāžs metode paredz minimālo urbšanas darbu apjomu. 
Kas ir svarīgi renovējot objektus nepartraucot to eksluatāciju 
(slimnīcas, skolas, biroji).


