
Pret krusu izturīgs jumts ar pro clima jumta 
membānām 

Vācijā un visā Eiropā arvien biežāk novēro nelabvēlīgus laikapstākļus. To skaitā ir arī krusa ar līdz 5
cm lielu krusu. Tiklīdz krīt pirmie krusas graudi, rodas jautājums: Vai dakstiņi noturēsies, vai jumts
paliks sauss? Diemžēl ne katrs jumta segums var izturēt krusu - šādā gadījumā ir nepieciešama
droša jumta membrāna. Jo ar pareizu membrānu jumts būs sauss pat spēcīgas krusas gadījumā.
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 WELDANO 
3000

 SOLITEX    
 MENTO 5000

 SOLITEX    
 MENTO 3000

 SOLITEX    
 MENTO PLUS



Neatkarīga un atzīta iestāde atkārtoti pārbauda pro clima produktu kvalitāti. Šoreiz četras
eksterjera  membrānas  tika  pārbaudītas  krusas  testā.  Izstrādājumus  pārbaudīja  Kantonas
apdrošinātāju  ugunsdrošības  asociācijas  atzīts  testēšanas  centrs  "Protection  against  Natural
Hazards". Pēc veiksmīgas testēšanas membrānas saņēma produkta ierakstu "hail register.ch".

Visas četras membrānas izturēja augstāko krusas izturības klasi HW 5 uz mīkstas
kokšķiedras siltumizolācijas plāksnes.

Kā membrānas tika pārbaudītas?

Testa laikā membrānu uzmontē uz mīkstas kokšķiedras izolācijas plāksnes un ar ātrumu 110 km/h 
uz to raidīs 50 mm diametra krusas graudi. Pēc tam membrānu vizuāli pārbauda, vai uz tās nav 
plaisu, un pārbauda, vai uz tās nav noplūdes, izmantojot ūdens kolonnu. Lai izturētu testu, 
membrānas ūdensnecaurlaidībai ir jābūt nodrošinātai arī pēc tam, kad tai ir trāpījuši krusas graudi.

Kopsavilkums:

pro clima membrāna   Izturības pret krusu klase   Ūdens stabs     Āra laikapstākļu iedarbība

SOLITEX WELDANO 3000 HW 5 500 cm līdz 6 mēnešiem

SOLITEX MENTO 5000 HW 5 500 cm līdz 6 mēnešiem

SOLITEX MENTO 3000 HW 5 330 cm līdz 4 mēnešiem

SOLITEX MENTO PLUS HW 5 500 cm līdz 4 mēnešiem

Visas  četras  membrānas  ne  tikai  sasniedza  augstāko  krusas  izturības  klasi  HW  5,  bet  tās  bija
ūdensnecaurlaidīgas arī pēc ūdens kolonnas testa.  ProClima membrānas arī ieguva punktus par
līdz pat 4-6 mēnešu ārējā laika apstākļu ietekmē vai pagaidu jumta seguma funkcijai.

Daudzi parastie dakstiņi sasniedz tikai HW 4. Līdz ar to šīs pro clima membrānas piedāvā papildu
aizsardzību jumtam, pateicoties augstai krusas izturības klasei HW 5:  pat ja dakstiņi plīst krusas
dēļ, šīs pro clima membrānas saglabā jumtu sausu.
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