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Membrana antirădăcină 
Urbanscape este fabricată din 
Polyetilenă LD neagră reciclată 
folosită împotriva penetrării 
rădăcinilor în acoperişurile verzi.

Este conformă cu ghidurile FLL 
pentru plantare, execuţie şi 
întreţinere a zonelor de 
acoperiş verde.

Membrana antirădăcină 
Urbanscape este 
montată sub stratul de 
drenaj la acoperişuri 
verzi.

ź Când membrana hidroizolantă nu este rezistentă la penetrarea rădăcinilor, acoperiţi 
acoperişul cu membrana antirădăcină Urbanscape

ź Membrana antirădăcină acoperă membrana hidroizolantă cu cel puţin 1.5 metri 
suprapunere pe toate zonele. Membrana antirădăcină trebuie să fie fixată pe timpul 
montajului

ź Tăiaţi materialul în zona de montaj a receptorilor de apă pluvială (grătar de protecţie).
ź Nu tăiaţi direct pe membrana hidroizolantă. Din motive de siguranţă şi de protecţie a 

membranei utilizaţi un cutter cu cârlig. Nu utilizaţi un cutter sau un cuţit cu lamă ascutiţă.

Descriere 

Montaj

Membrană (antiradăcină) 
de protecţie împotriva rădăcinilor
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Caracteristici tehnice ale membranei antirădăcină Urbanscape

Grosime medie
Lăţime
Lungime
Unităţi
Dimensiune
 
Dimensiune palet (LxWxH)
Greutate
Greutate palet
Rezistenţa la tracţiune - direcţie longitudinală
Rezistenţa la tracţiune - direcţie transversală
Alungire - direcţie longitudinală
Alungire - direcţie transversală
Rezistenţa la sfâşiere - direcţie longitudinală
Rezistenţa la sfâşiere - direcţie transversală
Rezistenţa la şoc
Densitate

Parametru tehnic Unitate de măsură Valoare Standard
mm

m
m

role/palet
2m /rola

2m /palet
m

2Kg/m
kg/palet

mPa
mPa

%
%

g/µ
g/µ

3g/cm

0.5 (+/-10%)
4 (+/-2%)

25 (+/-3%)
25

100
2500

2 x 1.2 x 1.4
0.5

1250
18.0-21.0
17.0-20.0
400-500
500-600

2.5-4.0
4.0-7.0

nemăsurabilă
0.93

ISO4591
ISO4592/2

ISO1184
ISO1184
ISO1184
ISO1184

ISO6383/2
ISO1183

ASTM D1709-98
ISO1183

Certificate: ISO 9001, ISO 9014

Soluţie 
completă

Capacitate ridicată 
de retenţie a apei

Greutate 
redusă

Performanţă 
termică înaltă

Instalare 
uşoară

Performanţă 
acustică înaltă

Sustenabilitate

Rezistenţă la foc 

Beneficiile Sistemului de acoperiş verde Urbanscape

Toate drepturile rezervate, inclusiv cele de reproducere fotomecanică şi stocare pe suport electronic. Utilizarea comercială a proceselor şi activităţilor de lucru ilustrate în prezentul 
document nu este permisă. S-au luat multe măsuri de precauţie atunci când s-au strâns informaţiile, textele şi ilustraţiile din prezentul document. Totuşi, pot apărea erori. Editorul şi 
redactorii nu îşi pot asuma responsabilitatea juridică sau răspunderea pentru informaţiile incorecte şi consecinţele acestora. Editorul şi redactorii vor fi recunoscători pentru sugestii 
referitoare la îmbunătăţire şi detalii despre erorile indicate.  

Strat Urbanscape Sedum-mix

Substrat Green Roll Urbanscape

Sistem de drenaj Urbanscape 

Membrană antirădăcina Urbanscape 

Membrană hidroizolantă

Strat termoizolaţie vată minerală

Barieră de vapori

Structură acoperiş
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