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Faliste płyty bitumiczne Onduline

DACHY  I  RYNNY

Z A S T O S O W A N I E
Jako pokrycie zewnętrzne na budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych,
gospodarczych, przemysłowych, domkach letniskowych, garażach oraz w syste-
mach:
Renowa System – system renowacyjny umożliwiający montaż płyt Onduline na da-
chach krytych papą, płytą azbestowo-cementową; montaż nowego dachu odbywa się
bez konieczności usunięcia „starego” pokrycia oraz w czasie użytkowania poddasza;
pomiędzy starym i nowym pokryciem można umieścić dodatkową warstwę izolacji ter-
micznej
Ondutile – system montażu płyt falistych Onduline pod dachówkami ceramiczny-
mi, betonowymi, gontem bitumicznym lub drewnianym, w celu utworzenia niezależ-
nego drugiego dachu, odpornego na wpływy atmosferyczne; system Ondutile po-
zwala na ułożenie dachówki na dachu o spadku mniejszym niż 12°

Z A L E T Y
oryginalna, jednowarstwowa falista płyta bitumiczna 
15-letnia gwarancja na piśmie
płyta Onduline jest odporna na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych,
nie przepuszcza wody, odporna na korozję, nie kruszy się, tłumi dźwięki
korzystnie wpływa na izolację termiczną i akustyczną pokrycia
proste przycinanie i mocowanie – nie wymaga specjalistycznych narzędzi
impregnacja kolorów 
pełny zakres akcesoriów
uniwersalne zastosowanie
bezpieczna dla zdrowia i środowiska
niskie koszty
do samodzielnego montażu
bez azbestu

C H A R A K T E R Y S T Y K A
Rodzaj płyt: faliste (10 fal o wysokości 3,5 cm)
Materiał: włókno organiczne nasycone bitumem i utwardzane żywicą, barwione 
w masie
Wymiary (szer./dł.) [cm]: 95/200
Grubość [mm]: 3
Ciężar płyty [kg]: 6,5 (3,5 kg/m2)
Montaż: za pomocą gwoździ PCV lub Safe Top (20 gwoździ na jedną płytę)
Efektywna powierzchnia krycia [m2]: 1,55-1,60
Kolory: czerwony, zielony, brązowy, czarny
Akcesoria systemowe: gąsiory Onduline, gąsiory wentylacyjne, gwoździe do mon-
tażu płyt falistych, obróbki wiatrownicy, uszczelki, świetliki Onduline, opierzenie
muru, wywietrzniki dachowe, wywiewki kanalizacyjne

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej 
Gwarancja: 15 lat
Aprobaty i certyfikaty: CE – Deklaracja Zgodności nr F-02-102 z dnia 01.02.2008 
Usługi: transport, doradztwo techniczne
Pozostała oferta: samoprzylepne dachówki bitumiczne BARDOLINE termo-
zgrzewalne dachówki bitumiczne ONDULINE 20.U.S. SHINGLES płyty PVC 
wielofunkcyjne membrany izolacyjne FONDALINE folie dachowe folie budow-
lane Ondufond falista płyta bitumiczna Onduline Classic
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