
Nowa marka termozgrzewalnych pap

dachowych

CZARNA MAMBA to kilkanaście pap do

krycia i renowacji dachów płaskich. Szero-

ki asortyment został wybrany na podstawie

szczegółowych badań rynku. Papy „Czarna

mamba” zostały podzielony na trzy grupy

produktów.

Papy CZARNA MAMBA SBS MAX

Są to najwyższej jakości papy modyfikowa-

ne SBS. Wśród nich znajdą się papy pod-

kładowe i nawierzchniowe, zarówno jedno-

warstwowe jak i do pokryć wielowarstwo-

wych. Papy CZARNA MAMBA SBS

MAX są elastyczne do temperatury minus

20 stopni Celsjusza. Ich grubość wynosi od

4,0 do 5,2 milimetra. Papy CZARNA

MAMBA SBS MAX są produkowane na

osnowie z włókniny poliestrowej o grama-

turze od 160 do 250 gramów na metr kwa-

dratowy. Wysoka jakość osnowy pozwala

na montaż mechaniczny pap podkłado-

wych z tej serii.  Producent udziela na nie

10 letniej gwarancji.

Papy nawierzchniowe z tej grupy stoso-

wane są do wykonywania wierzchniej war-

stwy wielowarstwowych pokryć dacho-

wych. Stosuje się je do wykonywania no-

wych lub renowacji starych pokryć dacho-

wych. Papa podkładowa stanowi warstwę

podkładową wielowarstwowych pokryć da-

chowych. Można ją stosować do izolacji

technicznych fundamentów, tarasów, bal-

konów itp. 

Papy CZARNA MAMBA SBS PLUS

Materiał z dodatkiem SBS oznaczony zo-

stał jako CZARNA MAMBA SBS PLUS.

Do wyboru są papy nawierzchniowe i pod-

kładowe. Są one elastyczne w temperaturze

do minus 5 stopni Celsjusza. Ich grubość

wynosi od 3,3 do 5,2 milimetra. Papy

CZARNA MAMBA SBS PLUS są produ-

kowane na osnowie z włókniny poliestro-

wej o gramaturze od 160 do 200 gramów na

metr kwadratowy, co w przypadku pap

podkładowych pozwala na montaż mecha-

niczny. Gwarancja producenta wynosi

w tym przypadku od 7 do 10 lat. 

Papy nawierzchniowe z tej grupy stoso-

wane są do wykonywania wierzchniej war-

stwy wielowarstwowych pokryć dacho-

wych. Stosuje się je do wykonywania no-

wych lub renowacji starych pokryć dacho-

wych. Papa podkładowa stanowi warstwę

podkładową wielowarstwowych pokryć da-

chowych. Można ją stosować do izolacji

technicznych fundamentów, tarasów, bal-

konów itp.

Papy CZARNA MAMBA

Papy oksydowane noszą markę CZARNA

MAMBA. Mają one najlepszy stosunek ja-

kości do ceny. Ich grubość wynosi od 3,0 do

5,2 milimetra. Papy  CZARNA

MAMBA są produko-

wane na osnowie

z włókniny poliestro-

wej o gramaturze 200

gramów na metr kwa-

dratowy lub na osno-

wie z welonu szklane-

go o gramaturze 60

gramów na metr kwa-

dratowy. Gwarancja

na papy CZARNA

MAMBA wynosi od

3 do 5 lat. 

Papy nawierzch-

niowe z tej grupy sto-

sowane są do wykony-

wania wierzchniej warstwy wielowarstwo-

wych pokryć dachowych. Papę o grubości

5,2 mm można stosować do wykonywania

nowych lub renowacji starych pokryć da-

chowych. Papy podkładowe sta-

nowią warstwę podkładową wie-

lowarstwowych pokryć dacho-

wych. 

CZARNA MAMBA ma trzy

kolory – szary (podstawowy),

czerwony i zielony. Na specjalne

zamówienie papa może być do-

starczona w każdym innym, do-

stępnym kolorze posypki. 

CZARNA MAMBA jest produkowana

na najnowocześniejszej linii technologicz-

nej dostarczonej przez firmę Reiser – reno-

mowanego producenta maszyn do produk-

cji pap bitumicznych. W pełni zautomaty-

zowana linia produkcyjna zapewnia utrzy-

manie najwyższych parametrów technicz-

nych materiału.

Papy CZARNA MAMBA mają wszyst-

kie niezbędne atesty i dopuszczenia do ryn-

ku.

Producent
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