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elastyczna membrana hydroizolacyjna  system dry

System Revestech dry instalowany jest przy pomocy elastycznego kleju do 
układania kafelków typu c2 nakładanego w cienkich warstwach.
zabezpiecza każdy rodzaj powłoki, instalacja nie wymagające specjalnych narzędzi czy produktów, tylko membrany 
dry. ich wielofunkcyjność pozwala w większości wypadków zachować istniejący system izolacji lub 
wykończenie podłoża. Nie wymaga złożonej obróbki wstępnej podłoża ani wykorzystania narzędzi lub 
produktów innych niż te, których zwykle używa się w trakcie prac budowlanych.

dry80
membrana

membrana
dry120 
POOL

membrana
ALUdry

powierzchnie użytkowe: tarasy, dachy, balkony, 
parapety, gzymsy

pwierzchnie nieużytkowe np.: wykończenie 
grysem lub kamieniem ozdobnym

powierzchnie użytkowe:
z podwyższonym wkończeniem
powierzchnie nieużytkowe: membrany 
wykończone aluminium
powierzchnie zielone:
naturalny trawnik / sztuczny trawnik

Baseny i zbiorniki wody dry120 POOL 
stosowane do  podłoża wilgotnego

≤5%

≤5%

≤2%

Membrany dry do powierzchni zewnętrznych:

dry80,    dry120 POOL,   ALUdry
Każdy typ membrany rozwiązuje problem hydroizolacji przy różnych 
rozwiązaniach budowlanych: tarasów, dachów, balkonów, 
parapetów, powierzchni ze spadkim, tarasów nieużytkowych 
lub wykończonych żwirem, a także tarasów zielonych z 
trawnikiem naturalnym lub sztucznym...

BEZ POTRZEBY 
demontarzu 

0,8 mm  415 g/m2

0,8 mm  670 g/m2

0,8 mm  625 g/m2
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impregnacja wodoodporna powłoki_system dry

Bez ROZBIÓRKI
Układanie membran dry80, dry120 y ALUdry na istniejącym podłożu 
umożliwia izolowanie  powierzchni użytkowych, nieużytkowych, zielonych i ze 
spadkami bez potrzeby eliminowania istniejącej warstwy wykończeniowej. 
Pozwala to zaoszczędzić czas i jest ekonomicznym rozwiązaniem.

monTaŻ z wykorzysTANIEM KLEJU 
TYPU C2
Montaż samej membrany jest stosunkowo nieskomplikowany. DRY80,
dry120 i ALUdry układa się bezpośrednio na podłożu przy użyciu kleju typu 
C2. Specjalny klej wymagany jest jedynie w przypadku bardzo specyficznego 
podłoża, (zob. str. 17: „Rodzaje podłoża i kleje"). 

Bez dłUGICH OKRESÓW SUSZENIA
Nasz system pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ układanie wszystkich typów 
wykończeń łącznie z powierzchniami zielonymi może odbywać się bezpośrednio 
po ułożeniu membran i bez potrzeby oczekiwania na stwardnienie kleju.

MOSTKOWANIE SZCZELIN
Dzięki dwuwarstwowej budowie membrany mostkowane są istniejące 
i nowo powstałe pęknięcia i formujące się szczeliny. Zapobiega również 
pojawianiu się pleśni, bakterii i chwastów.

MINIMALNA GRUBOŚĆ
Biorąc po uwagę fakt, że nie wymaga się stosowania warstwy zabezpieczającej, 
przyrost wysokości, zwłaszcza podczas remontów, jest minimalny. 

ELASTYCZNE MEMBRANY
Wysokiej jakości surowiec i jego elastyczność gwarantuje precyzyjne wykończenie 
powierzchni instalowanej jak również wszystkich drobnych  elementów składowych 
całego Systemu.

ROZWIĄZANIA W PUNKTACH KRYTYCZNYCH
Dzięki elementom  systemu i odpowiednio zaprojektowanym odpływom możemy 
zagwarantować całkowitą szczelność w najkrytyczniejszych punktach, czyli 
wszędzie tam, gdzie wymagane jest wzmocnienione uszczelnienie elementów 
odprowadzających lub doprowadzających  wodę.

PRACA Z MEMBRANMI W ZŁYCH WARUNKACH  
POGODOWYCH 
W odróżnieniu od izolacji płynnych membrany odporne są na opady deszczu 
występujące podczas ich montażu, co zapewnia ciągły przebieg prac 
budowlanych i oszczędność kosztów oczekiwania na lepsze warunki.

zalety systemu 

powłoki w miejscach przechodnich:
tarasy, dachy, balkony, patia, parapety, gzymsy

powłoki w miejscach nieprzechodnich:
wykończenie żwirowe

powłoki w miejscach przechodnich:
z wysoką nawierzchnią

powłoki w miejscach nieprzechodnich:
laminat samozabezpieczający

powłoki ogrodowe:
naturalny trawnik / sztuczny trawnik
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właściwości membran 

ipodłoża hydroizolacyjne
MOSTKUJĄ pęknięCIA i szczeLinY spowodowanych wysTępowaniem wiLgoci w warsTwie      NA I POD WYKOŃCZENIEM.
jako część całego zespołu elementów warstwy spodniej ułożona najbliżej powierzchni utrzymują podłoże w stanie suchym, zapobiegając 
jego degradacji, głównie z powodu cyklów parowania wilgoci znajdującej się w podłożu.

Wilgotna warstwa 
uciskowa

Izolacja

Podłoże

Elastyczny klej klasy C2

Membrany dry80/dry120 POOL

Elastyczny klej klasy C2

Podłoże

odparowanie odparowanie

Wykończenie

Izolacja z membranami dry80 
idry120 POOL

Izolacja tradycyjna

 dry80 / dry120 POOL / ALUdry

MOSTKOWANIE pęknięć i szczeLin powsTałych na skuTek kurczenia się podłoŻa cemenTowego. Warstwa uciskowa przed 
całkowitym stwardnięciem zawiera zwykle dużą ilość wilgoci, która podczas osuszania i traci objętość i powoduje kurczenie się podłoża. 

MOSTKOWANIE Pęknięć i szczeLin na skuTek rozszerzaLności ciepLnej rÓŻnego rodzaju podłoŻa. Zmiany temperatury 
bezpośrednio wpływają na podłoża poprzez kurczenie i rozszerzanie. Wynikłe stąd ruchy odbywają się pomiędzy warstwą podłoża i 
nawierzchnią.

W obu przypadkach wpływa to wyraźnie na stan materiałów wykończeniowych, powstawaniem pęknięć w fugach oraz ich stopniowym 
zniszczeniem. Membrany dry80 i dry120 POOL, zbudowane z podwójnej warstwy poliolefin, mostkują ruchy między podłożem a 
nawierzchnią, zapobiegając w ten sposób powstawaniu pęknięć w fugach oraz prawdopodobnemu odseperowaniu się warstwy wykończeniowej 
nawierzchni.

Wilgotna 
warstwa uciskowa

Warstwa izolacji

Podłoże poziomujące

Nawierzchnia Nawierzchnia

Elastyczny klej klasy C2

Laminaty dry80/dry120 POOL

Elastyczny klej  klasy C2

Podłoże poziomujące

standardowa izolacja Izolacja z wykorzystaniem membran 
dry80 idry120 POOL

 pęknięcia i szczeliny  dry80 / dry120 POOL 

 eliminacja wilgoci z podłoża
Zaprojektowana specjalnie do osuszania wilgoci powstającej w podłożu. Można je z powodzeniem układać na podłożu, którego wilgotność nie 
przekracza 5%. Specjalna włóknina na spodniej warstwie umożliwia cyrkulację powietrza między warstwą podłoża a membraną, usuwając resztki 
wilgoci,  zapobiegając w ten sposób powstawaniu pęcherzyków powietrza.

 dry120 POOL / ALUdry

PodłożePodłoże

dry120 POOL / ALUdry
Elastyczny klej klasy C2

Izolacja membranami  dry120 POOL / 
ALUdry 

Izolacja tradycyjna / płynna
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Laminat ALUDRY zapewnia izolację termiczną, odbijając ciepło. Posiada zdolność odbijania promieniowania cieplnego aż do 80%

Folia aluminiowa wykorzystana do produkcji membrany zapewnia wysoką odporność na perforację. Umożliwia to bezpieczne 
poruszanie się po powierzchni bez ryzyka uszkodzenia powierzchni membrany.

 izolacja termiczna

wysoka  odporność  na perforacje

 ALUdry

 ALUdry

Podłoże poziomującePodłoże poziomujące

Membrana ALUdry
Elastyczny klej klasy C2

izolacja z wykorzystaniem membrany
ALUdry

izolacja płynna

ciepło ciepłociepło ciepło ciepło

Podłoże poziomujące)Podłoże poziomujące

Membrana ALUdry
Elastyczny klej  klasy C2

Izolacja z wykorzystaniem membrany 
ALUdry

 odporne na działanie zasad (wysokie pH) oraz kwasów (niskie pH) dry80 / dry120 POOL / ALUd

Nasze membrany dry są zupełnie niewrażliwe na działanie środków alkalicznych oraz kwasowych, co chroni je przed postępującą degradacją i 
gwarantuje doskonałą szczelnością.

Podłoże poziomującePodłoże poziomujące

wszystkie laminaty reVestecH® 
posiadają 10-letnią gwarancjĘ, 
ważną od momentu wystawienia 

faktury. więcej informacji 
dotyczących gwarancji można 

otrzymać, kontaktując się z 
naszym działem handlowym.

Mebrany dry
Elastyczny klej klasy C2

Izolowanie z wykorzystaniem membran 
dry80, dry120 POOL y ALUdry

ph phph ph

ph

ph

ph
ph

Izolacja płynna

izolacja standardowa / płynna
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nowy projekt 
1. Nowa nawierzchnia
2. Klej klasy C2
3. Membrana dry80
4. dry80 CORNER IN
5. Podłoże poziomujące.

pwierzchnie użytkowe
tarasy, dachy, balkony, parapety i gzymsy

5

prace remontowe 
1. Nowa nawierzchnia
2. Klej cementowy klasy C2
3. Membrana dry80
4. dry80 CORNER in
5. Istniejące podłoże

Nawierzchnia
Elastyczny klej klasy C2 Laminat 
Membrana
Elastyczny klej klasy C2

Oddzielająca warstwa uciskowa

Izolacja termiczna

Warstwa poziomująca

Podłoże

dry80

Nawierzchnia

Elastyczny klej klasy C2 
Membrana 
Elastyczny klej klasy C2 
Istniejące wykończenie

Podłoże

dry80

nowy projekt lub 
prace remontowe
1. Żwir
2. Klej klasy C2
3. Membrana dry80
4. Geowłóknina ochronna
5. Podłoże

Żwir

Geowłóknina ochronna
Membrana
Elastyczny klej klasy C2

dry80

Podłoże

w przypadku powierzchni użytkowych, gdzie
wilgotność  podłoża      jest mniejsza lub równa 2%, 
najlepszą izolacją będzie membrana  dry80. Może 
być stosowana zarówno w nowych projektach, jak i   
w pracach remontowych.≤2%

membra dry80

0,8 mm  625 g/m2
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1. Sprawdzić stabilność podłoża i oczyścić jego powierzchnię. 
Następnie przy pomocy ząbkowanej packi nałożyć klej klasy C2. Aby 
uniknąć wysychania, klej nakładać na małych kawałkach materiału. 
Laminatów nie należy układać na kleju, który zdążył stwardnieć. 
UWAGA: w trakcie remontów klej można używać bezpośrednio na
starej nawierzchni.

5. opcjonaLnie:

3. Membrany układać zawsze ku górze po pochyłości i zaczynając od
kratki ściekowej. Upewnić się, że laminaty pokrywają się wzajemnie na 
odcinku (zakładka) o szerokości przynajmiej 10 cm.

2. Przy pomocy pacy mocno docisnąć membrany do podłoża i upewnić 
się, że wszystkie powstałe pęcherzyki powietrza zostały usunięte. 
UWAGA: Po ułożeniu laminatu na podłożu należy upewnić się, że został 
on dokładnie przyklejony.

6. Instalować wykończenie przy użyciu kleju klasy C2, a następnie
zamocować listwę przypodłogową.

4. _ Zakładki należy łączyć ze sobą za pomocą kleju SeALPLUS.
Pierwszą warstwę kleju nałożyć między membranami (1º).

_ Następnie uszczelnić połączenie od góry za pomocą kleju
       SeALPLUS (2º): podwójne uszczelnienie.

montaż dry80

Taras nieużytkowy wyłożony żwirem 
izoluje się z wykorzystaniem membrany 
dry80, stosując się do instrukcji zawartych w 
punktach 1-5. Po wykonaniu zakładek 
membran (jak w punkcie 4) należy umieścić 
geowłókininę ochronną między membraną a 
warstwą żwiru.

1º Między warstwami. 2º Na górnej powierzchni 
(podwójne uszczelnienie).

laminaty 
pokryte
klejem
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powierzchie użytkowe
baseny i zbiorniki wodne, tarasy, dachy, balkony

1. Stosowany jest w miejscach wilgotnych i pozwala zaoszczędzić czas
oczekiwania na wyschnięcie podłoża.

ważNe: 
Przed użyciem należy skonsultować adekwatność kleju 

typu C2 z producentem, ponieważ nie wszystkie kleje 
nadają się do wykorzystania na podłożu wilgotnym. 

2. Wyposażony jest w geowłókninę zaprojektowaną specjalnie do
usuwania wilgotności powstającej w warstwach podłoża, co zapobiega
powstawaniu pęcherzyków powietrza i gwarantuje doskonałe
przyleganie laminatu do podłoża.

3. Gdy w podłożu jest brak izolacji termicznej, membrana utrzymując
podłoże w stanie suchym, eliminuje parę wodną powstającą w
pomieszczeniach mieszkalnych, zapobiegając w ten sposób
tworzeniu się kondensacji między warstwami podłoża a membraną.

4. Doskonale sprawdza się na posadzkach kładzionych w środowiskach
wilgotnych, osuszając wilgoć pochodzącą z podłoża i zapobiegając
powstawaniu nalotów na powierzchniach ceramicznych.

zaprojektowana i wkonana
specjalnie do instalowania na
podłożach, których wilgotność 
jest mniejsza lub równa 5%. 

w przypadku powierzchni uzytkowych, gdzie wilgotność  
podłoża jest mniejsza lub równa 5%, najlepszą izolacją 
będzie membrana  DRY120POOL. Może byc stosowana 
zarówno w nowych projektach, jak i w trakcie prac 
remontowych.

membrana dry120 POOL

0,8 mm  415 g/m2
≤5%
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1. Sprawdzić stabilność podłoża i oczyścić jego powierzchnię. Następnie
przy pomocy ząbkowanej packi nałożyć klej klasy C2. Aby uniknąć
wysychania, klej nakładać na małych kawałkach materiału. Laminatów
nie należy układać na kleju, który zdążył stwardnieć. UWAGA: w trakcie
remontów klej można używać bezpośrednio na
starej nawierzchni.

Membranę dry80, należy łączyć a styk i spojenie skleić taśmą  dry50 BANdA 13, mocowaną przy użyciu specjalnego kleju SeALPLUS.

5. Po wykonaniu podłoża należy zaizolować co najmniej 30 cm ściany
aby unknąć moczenia ściany i przenikania wody za izolację.

3. Membranę DRY80, należy łączyć a styk i spojenie skleić taśmą
DRY50 BANDA 13, mocowaną przy użyciu specjalnego kleju
SEALPLUS.

2. Przy pomocy pacy mocno docisnąć laminat do podłoża i upewnić się,
że wszystkie powstałe pęcherzyki powietrza zostały usunięte. UWAGA:
Po ułożeniu laminatu na podłożu należy upewnić się, że został on
dokładnie przyklejony.

6. Wykończenie można układać bezpośrednio na membranę
uzywając tego samego kleju do płytek typu C2

4. Wykonanie połączenia należy wykonać zwykłą packą aby nie
nakładać grubej warstwy kleju i dobrze rozprowadzić na całej
powierzchni.

montaż dry120 POOL

laminaty 
ściśle 
przylegające
z taśmą 
i klejem

Taras nieużytkowy wyłożony żwirem izoluje 
się z wykorzystaniem membrany DRY80, 
stosując się do instrukcji zawartych w 
punktach 1-5. Po wykonaniu zakładek 
membran (jak w punkcie 4) należy umieścić 
geowłókininę ochronną między membraną a 
warstwą żwiru.
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w przypadku powierzchni nieużytkowych ale mimo wszystko uczęszczanych, 
najlepszą membraną będzie ALU dry, z powodzeniem stosowany zarówno w 
nowych projektach jak i w trakcie prac remontowych. Membrana ALUdry instaluje 
się jako ostania warstwa wykończenia i można instalować bezpośrednio na podłożu 
przy użyciu elastycznego kleju klasy c2. uzyskany efekt to gładkość i jednorodność 
wykończenia. Membrana wyposażona jest w geowłókninę zaprojektowaną 
specjalnie do usuwania wilgoci powstającej z kondensacji  w warstwach podłoża, co 
zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrza i gwarantuje doskonałe przyleganie 
laminatu do wykorzystywanego materiału.

membrana ALUdry

membrana pokryta aluminium

nowy 
projekt 
1. Laminat ALUdry
2. Klej klasy C2
3. ALU BANdA BUTILO 10
4. ALU BANdA dry 10
5. Klej BIPLUS
6. Podłoże poziomujące

Membrana
Elastyczny klej klasy C2
Warstwa dociskowa

Izolacja termiczna

Warstwa poziomująca

Podłoże

ALUdry

prace 
remontowe 
1. Membrana ALUdry
2. Klej klasy C2
3. ALU BANdA BUTILO 10
4. ALU BANdA dry 10
5. Klej BIPLUS
6. Wykończenie istniejące 6

5

Membrana
Elastyczny klej klasy C2

Wykończenie istniejące

Podłoże

ALUdry

powierzchnia 
z podwyższonym 
wykończeniem
1. Wykończenie
2. Membrana ALUdry
3. ALU BANdA BUTILO 10
4. ALU BANdA dry 10
5. Klej BIPLUS
6. Klej klasy C2
7. Istniejąca podłoże

6 7
5

Podłoże

Membrana
Elastyczny klej klasy C2

Warstwa dociskowa

Izolacja termiczna

Warstwa niwelująca

ALUdry

0,8 mm  670 g/m2
≤5%

dachy nieużytkowe
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montaż ALUdry

W przypadku powierzchni z podwyższonym wykończeniem, po zainstalowaniu membrany można przystąpić do 
ułożenia (wspornika) podpór podłogi i dodatkowego kawałka membrany pod każdą podporą. Zapewni to możliwość ruchu 
każdej podpory i zabezpieczenie membrany ALUDRY. WAŻNE: w żadnym wypadku nie należy mocować wspornika z 
wykorzystaniem materiałów przytwierdzających, takich jak śrubki lub gwoździe. Po ustawieniu wszystkich elementów 
wspornika można rozpocząć mocowanie wykończenia.

1. Sprawdzić stabilność podłoża i oczyścić jego powierzchnię.
Następnie przy pomocy ząbkowanej packi nałożyć klej klasy C2. Aby 
uniknąć wysychania, klej nakładać na małych kawałkach materiału. 
Membran nie należy układać na kleju, który zdążył stwardnieć. 
UWAGA: w trakcie remontów klej można używać bezpośrednio na 
starej nawierzchni.

5. Spojenia między membranami uszczelnić za pomocą taśmy ALU
BANdA dry 10, mocując ją przy użyciu kleju BIPLUS.

3. Przy pomocy pacy mocno docisnąć laminat do podłoża i upewnić się,
że wszystkie powstałe pęcherzyki powietrza zostały usunięte. UWAGA: 
Po ułożeniu membran na podłożu należy upewnić się, że został on 
dokładnie przyklejony.

2. Ułożyć membrany w taki sposób, aby ściśle do siebie
przylegały: nie powinny na siebie nachodzić.

6. W przypadku kątów i rogów należy użyć taśmy samoprzylepnej
ALU BANdA BUTILO 10, aby uzyskać doskonałe wykończenie. 
uwaga: Nie mocować taśmy ALU BANdA BUTILO 10 na wilgotnej
membranie. Przed przystąpieniem do mocowania taśmy ALU BANdA
BUTILO 10 dobrze wyczyścić miejsce klejenia.

7. Jak widać, prace przeprowadzone zostały z gwarancją jakości i 
bezpieczeństwa.

.

4. Aby uzyskać jednolity efekt wykończenia powierzchni, można
posłużyć się walcem.

Podłoga na podwyższeniu
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trawnik naturalny
dachy zielone

1. Trawnik naturalny
2. Folia kubełkowa
3. Geowłóknina oddzielająca
4. Membrana ALUdry
5. Klej typu C2
6. Podłoże

6

aby zapewnić całkowitą szczelność i ochronę przed 
filtracją, membrana ALUdry doskonale zabezpiecza 
każde podłoże pod naturalny trawnik.  

laminat ALUdry

5

Trawnik naturalny
Folia kubełkowa
Geowłóknina oddzielająca  
Membrana
Elastyczny klej klasy C2

Podłoże

ALUdry

izolacja pod 
naturalnym
trawnikiem

0,8 mm  670 g/m2
≤5%
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1. Sztuczny trawnik
2. Klej BIPLUS*
3. Taśma łącząca JOINT*
4. Membrana ALUdry
5. Klej klasy C2
6. Podłoże
* MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE WYŁĄCZNIE 

DO ŁĄCZENIA ELEMENTÓW SZTUCZNEGO TRAWNIKA

sztuczny trawnik

dachy zielone

6

Biorąc pod uwagę wielofunkcyjność  membrany 
ALUdry , jego zastosowanie obejmuje izolację i 
osuszanie zewnętrznych przestrzeni ogrodowych 
wyłożonych sztucznym trawnikiem, gwarantując 
doskonały wynik każdego rozwiązania 
konstrukcyjnego. 

laminat ALUdry

5

Sztuczny trawnik
Klej
Taśma łącząca
Membrana
Elastyczny klej klasy C2

Podłoże

ALUdry

JOINT
BIPLUS

izolacja pod sztucznym
trawnikiem

0,8 mm  670 g/m2
≤5%
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ALUdry

dachy spadziste
pokrycia dachówkowe i kopuły

Membrany dry80 i ALUdry przeznaczone są do pokrywania dachów spadzistych. wybór laminatu
zależeć będzie od rodzaju podłoża i materiału wykończeniowego.

w odróżnieniu od membrany z pokryciem aluminium ALUdry, membrana dry80 musi być pokryta
zewnętrzną warstwą zabezpieczającą, zbudowaną najlepiej z materiałów ceramicznych. wykorzystać 
można również inne rodzaje materiału wykończeniowego (drewno, gonty, itp.), o ile będą one 
kompatybilne z materiałem przytwierdzającym.

kopuły 
i pokrycia z 
dachówek
1. Wykończenie ochronne
2. Zaprawa / pianka przytwierdzająca
3. Membrana dry80
4. Nakładanie przy użyciu kleju SeALPLUS
5. Elastyczny klej klasy C2
6. Podłoże

dry80

Ochrona
Zaprawa / pianka przytwierdzająca 
Membrana
Elastyczny klej klasy C2

Podłoże

pokrycia  
dachówkowe
1. Wykończenie ochronne
2. Zaprawa / pianka przytwierdzająca
3. membrana DRY80
4. Instalacja przy użyciu kleju SEALPLUS
5. Elastyczny klej klasy C2
6. Podłoże

dry80

Wykończenie
Zaprawa / pianka przytwierdzająca 
Membrana
Elastyczny klej  klasy C2

Podłoże

pokrycia  
dachowe z 
membraną pokrytą 
aluminium
1. Membrana ALUdry
2. Taśma ALU BANdA dry 10
3. Klej BIPLUS
4. Elastyczny klej klasy C2
5. Podłoże

Membrana
Elastyczny klej klasy C2

Podłoże

5

5

5

6

6
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rodzaje podłoża i kleje

membrana dry80 membrana dry120 POOL membrana ALUdry

płytki ceramiczNe

zaprawy
wodoodporNe

oGrzewaNe podłoGi

płyty cemeNtowe

BetoN

płyty Gipsowe
lamiNowaNe

płyty
FiBrocemeNtowe

 Gips i aNHydryt

BetoN komÓrkowy

ceGły

zaprawy
wapNiowo-
cemeNtowe

paNele izolacyjNe 
i lamiNaty 
przeciwwstrzĄsowe

drewNo

metal / alumiNium

PVC

WYKONANIE ZAKŁADEK
nie nie

BARDZO ważNe: Oferta na rynku budowlanym klejów zaliczanych do klasy C2 jest 
bardzo szeroka. W związku z tym należy sprawdzić w opisie technicznym jego 
przydatność i kompatibilność w odniesieniu do podłoża, materiałów wykończeniowych, a 
także szczególnych warunków, w których przebiegać będzie realizacja projektu. 
Revestech nie bierze na siebie odpowiedzialności za wybór nieadekwatnego rodzaju kleju.

Klej elastyczny c2 _s1-s2  Klej SeALPLUS   Klej dwuskładnikowy BIPLUS

kLeje odpowiednie do rodzaju podłoŻa: 

KLEJENIE PRZY 
UZYCIU TAŚMY
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1 i 3. Taśma dry80 BANdA
2. Sznurek spoinowy
4. Membrana DRY 80
5. Istniejące podłoże

4

5

2

1. Ułożyć w pierwszej kolejności taśmę dry80 BANdA 
40, pozostawiając wewnątrz spojenia fałdę o
szerokości przynajmniej 3 cm. Całość docisnąć 
mocno w kierunku krawędzi, używając gładkiej strony 
pacy. Usunie się w ten sposób powietrze znajdujące 
się na spodzie.

2. Membranę dry80 ułożyć wzdłuż 2 krawędzi 
przerwy dylatacyjnej.

uwaga. W przypadku prac remontowych nie będzie konieczna 
naprawa pęknięć istniejącej powierzchni.  

3. Na koniec pokryć taśmą dry80 BANdA 50, tworząc przy użyciu rozwiniętego
sznurka fałdę wewnątrz spojenia o szerokości przynajmniej 3 cm.

4. Bardzo waŻne. Wszystkie połączenia między taśmami i laminatami należy
wykonać przy użyciu kleju SeALPLUS.

5. Poniższy rysunek przedstawia zabezpieczenie przerwy dylatacyjnej zgodnie
z Hiszpańkim Prawem Budowlanym. Dla przykładu w Skandynawii przerwę
dylatacyjną przykrywa się dwoma warstwami DRY80 z tylko jednostronnym
przyklejeniem, każdej warstwy, po przeciwnej stronie. Rekomendujemy
rekomendacje skandynawskie.

1
dry80 TASMA 40

3
dry80 TAŚMA 50

MEMBRANA dry80

sznurek spoinowy

ISTNIEJĄCE 
podłoŻe 

punkty specjalne dry80

dylatacje
Membranę DRY80 można stosować do izolowania dylatacji lub rys i peknięć strukturalnych.   Przed użyciem należy wziąść pod uwagę następujące 
zalecenia:
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punkty specjalne dry80

dry80 COrNer IN dry80 COrNer OUT

wykończenie narożników i kątów

Kąty i narożniki powinny zostać wykonane w celu wzmocnienia właściwości impregnujących, a ich mocowanie dokonane na powierzchni 
laminatu końcowego powierzchni o określonym parametrze, wykorzystując wstępnie uformowane kąty dry80 COrNer IN y dry80 COrNer OUT  
zamocowane przy użyciu kleju do spoin SeALPLUS.

a. wklejanie dry80 COrNer IN ( wewnętrzny)

1. Po ułożeniu laminatu dry80 nałożyć klej SeALPLUS w
wewnętrznym kącie i przylepić CORNERIN.

B. wklejanie dry80 COrNer OUT

3. Po ułożeniu laminatu dry80 na podłożu, rozprowadzić klej
SeALPLUS w narożniku.

2. Po przyklejeniu  dry80 COrNer IN należy przykleić 
membranę na ścianie i przykryć CORNER IN.

Do klejenia nalezy użyć klej SeALPLUS, wykonując podwójne 
klejenie.

4. Umieścić element dry80 COrNer OUT, a następnie ponownie
rozprowadzić klej SeALPLUS na powierzchni elementu, tym 
samym uszczelniając go podwójnie.
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1. Kratka ściekowa dry80
ze zgrzanyną membraną.

2. Membrana dry80

2

1

Zakładka 10cm dry80  

Membrana dry80 
zgrzany z odpływem 

Klej SeALPLUS

Klej klasy C2 

Podłoże

odpływy zgrzewane dry80 sumi 56 w nowych projektach
Aby zapewnić funkcjonalność systemu, należy zainstalować odpływ dry80 Sumi ze zgrzaną fabrycznie membraną o rozmiarach 75x75 cm. 
Zakładki wykonuje się przy użyciu kleju SeALPLUS , upewniając się, że zakładki są co najmniej 10 cm.

punkty specjalne dry80

Dzięki elastyczności membrana dry80 w większości wypadków nie jest konieczne użycie taśmy w punkcie styku z powierzchniami o 
parametrach pionowych, jak ma to miejsce w przypadku innych systemów. Łatwość wykończenia i klejenia lmembrany dry80 na podłożu 
pozwala bezpośrenie ułożenie na ścianie co umożliwia szybkie i bezpieczniejsze wykonanie projektu.

Czasami jednak konieczne jest użycie taśm obwodowych, jeżeli wymaga tego kształt powierzchni, utrudniając mocowanie membrany  dry80 w 
punkcie styku z powierzchniami o parametrach pionowych. W takich wypadkach połączenie między taśmą dry80 BANdA i membraną wykonuje się 
przy użyciu kleju  SeALPLUS.

opcja 1: nacięcie: Wstawić lam-
inat, robiąc nacięcie w ścianie.

opcja 1: nacięcie: 
Włożyć taśmę, robiąc 
nacięcie w ścianie.

Umieścić taśmę obwodową dry80 BANdA , mając na uwadze 
wysokość listwy przypodłogowej należy pozostawić nie mniej niż 10 
cm materiału jako zakładki na podłodze.

opcja 2: wgłębienie: 
Wstawić laminat, robiąc 
wgłębienie w ścianie.

opcja 2: wgłębienie: 
Zamurować taśmę, robiąc 
wgłębienie w ścianie.

1 2

30°

3 cm 5 cm

20 cm20 cm

a. membrana dry80

B. membrana dry80 i taśma dry80

powierzchnie poziome i pionowe

20 cm20 cm

1 2

30°

3 cm 5 cm

klej seaL-
pLus

klej seaL-
pLus

10 cm
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1

1

2

2

30°

30°

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

klej 
seaLpLus

klej 
seaLpLus

klej 
seaLpLus

klej 
seaLpLus

Membrana dry80

Membrana dry80

Membrana dry80

Membrana dry80

dry80 
odpływ rurowy

dry80 
odpływ rurowy

dry80 
odpływ 
rurowy

dry80 

odpływ rurowy

3 cm

3 cm

5 cm

5 cm

B. mocowanie odpływu rurowego dry80  z taśmą obwodową dry80

odpływ dry80, do odwodnienia poziomego
Wielofunkcyjność systemu dry80 umożliwia szybkie i łatwe odwodnienie  w najniższym punkcie tarasu, co gwarantuje całkowitą szczelność. 
Biorąc pod uwagę elastyczność membran Revestech, odpływ rurowy dry80 mocuje się bezpośrednio na membranie DRY80, uprzednio 
zamontowanej na podłodze, po czym za pomocą specjalnego kleju SeALPLUS uszczelnia się połączenie między obydwoma membranami. 

a. mocowanie odpływu rurowego dry80

dry80 odpływ rurowy

Ø
50

 m
m

Ø
75 m

m

Ø
9

0
 m

m

Ø
110

 m
m

 

punkty specjalne dry80

1. Kratka ściekowa dry80 
z laminatem zgrzewanym.

2. nakładający się laminat dry80 

klej 
seaLpLus

klej 
seaLpLus
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1. Membrana ALUdry
2. ALU BANdA BUTILO 10.
3. Membrana dry80.
4. Sznurek spoinowy.
5. Nowe lub stare podłoże.

3
4

5

2

punkty specjalne ALUdry

UWAGA. W przypadku prac remontowych nie będzie 
konieczna naprawa pęknięć istniejącej powierzchni jeśli jest 
wytrzymała i jednolita   

1
aLu TAŚMA BuTiLo 10

1
Membrana ALUdry

sznurek spoinowy

1. Ułożyć w pierwszej kolejności taśmę DRY80 TAŚMA 40/50,
pozostawiając wewnątrz spojenia fałdę o szerokości przynajmniej 3 cm.
Całość docisnąć mocno w kierunku krawędzi, używając gładkiej strony
pacy. Usunie się w ten sposób powietrze znajdujące się pod membraną.

2. Membranę ALUDRY ułożyć wzdłuż 2 krawędzi przerwy dylatacyjnej.

3. Na koniec pokryć taśmą ALU TAŚMA BUTILO 10, tworząc przy
użyciu rozwiniętego sznurka fałdę wewnątrz spojenia o szerokości
przynajmniej 3 cm.

4. BARDZO WAŻNE. Wszystkie połączenia między taśmami i
laminatami należy wykonać przy użyciu kleju BIPLUS.

5. Poniższy rysunek przedstawia zabezpieczenie przerwy dylatacyjnej
zgodnie z Hiszpańkim Prawem Budowlanym. Dla przykładu w
Skandynawii przerwę dylatacyjną przykrywa się dwoma warstwami
DRY80 z tylko jednostronnym przyklejeniem, każdej warstwy, po
przeciwnej stronie. Rekomendujemy rekomendacje skandynawskie.

dylatacja
Membranę ALUDRY można stosować do izolowania dylatacji lub rys i peknięć strukturalnych.   Przed użyciem należy wziąć pod uwagę 
następujące zalecenia:
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Aby umieścić listwę przypodłogową kafelkową, należy użyć taśmy 
DRY80 TAŚMA 40, wkładając ją około 10 cm pod powierzchnię 
membrany ALUDRY i około 30 na ścianie i przykleić klejem BIPLUS.

opcja 2: wgłębienie: 
Wstawić taśmę, robiąc wgłębienie 
w ścianie.

1 2

30°
20 cm 20 cm

klej BipLusklej BipLus

opcja 1: nacięcie: 
Włożyć taśmę, robiąc 
nacięcie w ścianie.

Membrana ALUdry

punkty specjalne ALUdry

punkty styku z powierzchniami pionowymi _ wykończenie
z użyciem membrany
W takich wypadkach używając ALUdry należy przykryć całkowicie z obu stron, pozostając na widoku.

punkty styku ze ścianami i z wykończeniem ceramicznym
Aby umieścić listwę przypodłogową kafelkową, należy użyć taśmy dry80 TAŚMA 40, wkładając ją około 10 cm pod powierzchnię membrany 
ALUdry i około 30 na ścianie i przykleić klejem BIPLUS.

wykończenie narożników i kątów
Za pomocą taśmy samoprzylepnej ALU BANdA BUTILO 10 pokryć ponownie i uszczelnić kąt / narożnik, przykładając szczególną wagę do punktów 
krytycznych.

3 cm 5 cm



membrany

Referencje Opakowania

Membrana dry80 dry80 30 Rolka 1,5 x 30 m (45 m2)

dry80 20 Rolka 1,5 x 20 m (30 m2)

dry80 10 Rolka 1,5 x 10 m (15 m2)

dry80 5 Rolka 1,5 x 5 m (7,5 m2)

powierzchnie użytkowe,

tarasy i dachy, balkony, parapety i 
gzymsy

powierzchnie nieużytkowe 
wykończenie żwirowe, aludry

dachy zielone
sztuczny trawnik

dachy ze spadkiem

Odniesienia Opakowanie

membrana dry120 POOL dry120 pool 30 Rolka 1,5 x 30 m (45 m2)

dry120 pool 20 Rolka 1,5 x 20 m (30 m2)

dry120 pool 10 Rolka 1,5 x 10 m (15 m2)

dry120 pool 5 Rolka 1,5 x 5 m (7,5 m2)

identyczne rozwiązania jak w przypadku 
laminatu dry80 do podłoŻa O 
WILGOTNOŚCI ≤5%

Opis OpakowanieReferencias

Membrana ALUdry 
aludry 30 Rolka 1,5 x 30 m (45 m2)15
aludry 20 Rolka 1,5 x 20 m (30 m2)16
aludry 10 Rolka 1,5 x 10 m (15 m2)17
aludry 5 Rolka 1,5 x 5 m (7,5 m2)18

powierzchnie użytkowe
podwyższone wykończenie
powierzchnie nieużytkowe
membrana pokryta aluminium
dachy zielone
trawnik naturalny

lista produktów związanych z systemem

≤2%

≤5%

24

7

8
9

10

Opis

Referencja
11
12
13

14



dry80 CHIMeNeA
Komin wentylacyjny 
do powłok

Opis OpakowanieRef

dry80 cHimeNea Op. 1 szt. Membrana 50 x 50 cm48

dry80 GÁrGOLA 
Zawór do opróżniania 
poziomego

Opis OpakowanieRef
dry80 GÁrGola 50 Op. 1 szt. Membrana 50 x 50 cm49
dry80 GÁrGola 75 Op. 1 szt. Membrana 50 x 50 cm50
dry80 GÁrGola 90 Op. 1 szt. Membrana 50 x 50 cm51
dry80 GÁrGola 110 Op. 1 szt. Membrana 50 x 50 cm52

dry80 SUMI56 Opis OpakowanieRef.
Ujście pionowe Ø 32-40 H
Kratka 10x10 cm dry80 sumi56 100 V/H Op. 1 szt. Membrana 75 x 75 cm68

Ujście pionowe Ø 40-50 H
Kratka 15x15 cm dry80 sumi56 150 V Op. 1 szt. Membrana 75 x 75 cm69

Ujście pionowe Ø 90-110 H
Kratka 20x20 cm dry80 sumi56 200 V/H Op. 1 szt. Membrana 75 x 75 cm70

Ujście pionowe Ø 90-110 H
Kratka 25x25 cm dry80 sumi56 250 V Op. 1 szt. Membrana 75 x 75 cm71

Ujście pionowe Ø 90-110 H
Kratka 30x30 cm dry80 sumi56 300 V Op. 1 szt. Membrana 75 x 75 cm72

PArAHOJAS
Element zabezpieczający do 
kotła wyprowadzającego 
DRY80 SUMI 56

Opis OpakowanieRef.

paraHojas 1 szt. w op.53

BIPLUS
Klej 
dwuskładnikowy do 
ALU BANdA dry 10

Opis OpakowanieReferencje

Biplus
Komponent A:5 kg.
Komponent B:0,5 kg.

dodatki do punków specjalnych

produkty opróżniające

dry80 COrNerIN/OUT
Wodoodporne 
wzmocnienie do kątów 

Opis OpakowanieReferencje
dry80 corNeriN 2 szt. w op.24

dry80 corNerout 2 szt. w op.25

dry80 TAŚMA
Taśma łącząca 
obwodowa

Opis OpakowanieReferencje
dry80 BaNda 50 Rolka 0,48 x 30 m 28

dry80 BaNda 40 Rolka 0,38 x 30 m29

dry80 BaNda 30 Rolka 0,29 x 30 m30

dry80 BaNda 20 Rolka 0,18 x 30 m31

ALU TAŚMA BUTILO 10 
Taśma łącząca 
samoprzylepna

Opis OpakowanieReferencje

alu BaNda Butilo 10 Taśma 10 cm x 10 m

ALU TAŚMA dry 10 
Taśma łącząca 
do membrany ALUDRY

Opis OpakowanieReferencje

alu BaNda dry 10 Taśma 10 cm x 10 m

dry50 TAŚMA
Taśma łącząca 
do spojeń 
dry120 POOL

Opis OpakowaniaReferencje
dry50  BaNda 13 X 30 Rolka 30 m x 12,7 cm   34
dry50  BaNda 13 X 5 Rolka 5 m x 12,7 cm35
dry50  BaNda 30 X 30 Rolka 30 m x 30 cm32
dry50  BaNda 30 X 5 Rolka 5 m x 30 cm33

dry TUB
Wodoodporne 
wzmocnienie 
do rurociągów

Opis OpakowaniaReferencje
dry tuB 40 1 szt. w op.43
dry tuB 50 1 szt. w op.44
dry tuB 63 1 szt. w op.45
dry tuB 75 1 szt. w op.46
dry tuB 90 1 szt. w op.47

SeALPLUS 6

SeALPLUS 0600
Klej specjalny 
do spojeń

Opis OpakowanieReferencja

39
sealplus 6           Op. 6 kg
wydajność teoretyczna: 1 kg=9 metrów bieżących spojenia. 
wydajność praktyczna op. 6 kg=40 m²  powierzchni.

sealplus 0600   kiełbasa 600 ml40
wydajność teoretyczna: 600 ml=8 metrów bieżących spojenia.
wydajność praktyczna laski: 6 m² powierzchni.

system dry

25
V - odpływ pionowy H - odpływ poziomy V/H - odpływ poziomy lub pionowy

36

41



zestawy do izolacji z dry50
Rozwiązania dry50 firmy Revestech wdrażane są z wykorzystaniem różnych typów odwodnień i 
wykończenia, a wszystko po to, by czas spędzony pod prysznicem stał się niezapomnianym doświadczeniem. 
Jest tak zarówno w przypadku czterospadowego odpływu z kwadratową kratką, jak i odpływu z rusztem 
liniowym ( gładką, kwadraciki, linijki, fale, odwrócony ). W odróżnieniu od prefabrykowanych brodzików, 
oferowany brodzik do wbudowania dry50 adaptuje się dla wszystkich wymiarów prysznica, będąc 
rozwiązaniem niezwykle elastycznym oraz idealnie wpasowującym się w wymiary łazienki.

wbudowany brodzik LeVeL
Oferowany brodzik LeVeL jest niewidoczny. Pokrywany jest wybranym przez klienta wykończeniem. Efekt 
końcowy to zupełnie płaska podłoga w kabinie prysznicowej, znajdująca się na tym samym poziomie, co 
reszta podłogi w łazience. Spadek podłogi prysznica pozostaje ukryty pod powierzchnią, zaś woda wydostaje 
się z kabiny poprzez otwarte fugi, a następnie odpływem. Posiada poziomy bardzo płaski odpływ (h-45mm) 
umocowany się w środkowej części brodzika, którego położenie zmienić można o 360°. To naprawdę 
innowacyjny system zintegrowanego prysznica, adaptujący się do każdego stylu wnętrza. Uniwersalny i 
skuteczny.

niewidoczne odpływy  LeVeL
Niewidoczne odpływy, zrówno liniowe, jak i kwadratowe, odprowadzają wodę  do syfonu, a  ich właściwości 
są takie same, jak właściwości niewidocznego brodzika LeVeL. mają jednak mniejsze wymiary i są 
wbudowane w strukturę prysznica. Innowacyjna koncepcja niewidocznego kanału odpływowego, wygodnego 
w użyciu i o estetycznym wyglądzie.

inne elementy Systemu Revestech
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ACU200, membrana wygłuszająca 
System wielofunkcyjny do izolacji, eliminowania czy też redukcji dźwięku od uderzeń i eliminowania 
kondensacji pary wodnej z podłoża. ACU200 to geomembrana wyprodukowana za pomocą 
najnowoczeniejszej technologii wytłaczania wykorzystywanej w procesie wytwarzania różnorodnych 
składników. Składa się z czterech różniących się warstw połączonych ze sobą w taki sposób, aby spełnić 
wszystkie obecne wymagania określone w przepisach budowlanych (CTE).

baseny dry120 POOL
System izolowania basenów z dry120 POOL. Dwuwarstwowa membrana zaprojektowana została specjalnie 
do uszczelniania basenów i zbiorników wody pitnej, zarówno nowo budowanych, jak i remontowych, bez potrzeby  
eliminowania istniejącego wykończenia (kafelków czy też mozaiki ).
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Izolacja tarasów za pomocą systemu dry80. CENTRUM HANDLOWE CUADERNILLOS W ALCALA DE HENARES. Madryt.

Izolacja tarasów za pomocą systemu dry80. IBEROSTAR LANZAROTE PARK ****. Lanzarote (Las Palmas_Wyspy Kanaryjskie).

Izolacja tarasów za pomocą systemu dry80. IBEROSTAR ANTHELIA *****. Costa Adeje (Teneryfa_Wyspy Kanaryjskie). 

Izolacja tarasów za pomocą systemu dry80. MELIÁ GORRIONES FUERTEVENTURA ****. Fuerteventura (Las Palmas_Wyspy Kanaryjskie).

Referencje  revestech

28

Izolacja dachów zamku Cocentaina membraną dry80 . Alicante.



Izolacja wilgotnych obszarów za pomocą systemu dry50. RAFA NADAL ACADEMY NA MAJORCE. Manacor (Majorka).

Impregnacja tarasów za pomocą systemu dry80. IBEROSTAR LANZAROTE PARK ****. Lanzarote (Las Palmas_Wyspy Kanaryjskie). Izolacja wilgotnych obszarów za pomocą systemu dry50. HOTEL BROWN'S DOWTOWN ***. Lizbona (Portugalia).

Izolacja tarasów za pomocą systemu dITeC3 i wilgotnych obszarów za pomocą systemu dry50. HOTEL EUROSTARS TORRE SEVILLA *****. Sewilla

Impregnacja tarasów za pomocą systemu dry80. MELIÁ GORRIONES FUERTEVENTURA ****. Fuerteventura (Las Palmas_Wyspy Kanaryjskie). Izolacja tarasów i wilgotnych obszarów za pomocą systemu dry50. HOTEL SARDINERO ****. Santander.
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Izolacja łazienek za pomocą systemu dry50, basenów za pomocą systemu dry120 POOL i balkonów za pomocą systemu dry80. 

Suitopía **** Sol y Mar Suites Hotel. Calpe.



Izolacja basenów zewnętrznych za pomocą systemu dry120 POOL. SHA WELLNESS CLINIC *****. Albir (Alicante).

Izolacja basenów za pomocą systemu dry120 POOL. OCEAN DRIVE APARTMENTS. Benidorm (Alicante).

Izolacja basenu zewnętrznego za pomocą systemu dry120 POOL.  HOTEL MARINA RESORT BENIDORM ****. Benidorm (Alicante).

Izolacja basenów z  dry120 POOL. IBIZA GRAN HOTEL *****. Ibiza (Baleary).

Izolacja basenu klimatyzowanego za pomocą systemu dry120 POOL. LUKSUSOWY BUDYNEK naprzeciw stadionu Benfica. Lizbona (Portugalia).
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Impregnacja basenów zewnętrznych za pomocą systemu dry120 POOL. SHA WELLNESS CLINIC *****. Albir (Alicante). Izolacja basenów zewnętrznych za pomocą systemu dry120 POOL. Luksusowe apartamenty SHA WELLNESS. Albir (Alicante).

Impregnacja basenów za pomocą systemu dry120 POOL. OCEAN DRIVE APARTMENTS. Benidorm (Alicante). Prysznic  z niewidocznym brodzikiem LeVeL.

Impregnacja basenu zewnętrznego za pomocą systemu dry120 POOL.  HOTEL MARINA RESORT BENIDORM ****. Benidorm (Alicante). Prysznic  z niewidocznym brodzikiem LeVeL.

Prysznic z niewidocznym brodzikiem LeVeL. 

Impregnacja basenu klimatyzowanego za pomocą systemu dry120 POOL. LUKSUSOWY BUDYNEK naprzeciw stadionu Benfica. Lizbona (Portugalia). Prysznic  z mikrocementem zestaw impregnujący dry50. 
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revestech szkolenia to porozumienie 
osiągnięte wspólnie z siecią naszych instalatorów. 

Co miesiąc organizujemy w pomieszczeniach naszej 
firmy kursy i seminaria poświęcone systemom izolacji, 
na których dzielimy się z uczestnikami naszą szeroką 
wiedzą i doświadczeniem. 
Każdy kurs kończy się przyznaniem dyplomu 
uprawomocnionego instalatora firmy Revestech. 

Oprócz tego prowadzimy warsztaty techniczne / kursy  
w firmach o technikach izolowania we wszystkich 
zakątkach kraju.

revestech szkolenia
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partnerstwo strategiczne
i międzynarodowe 
partnerstwo handlowe tworzy jeden z filarów działalności 
naszej firmy. istnieje wiele prestiżowych marek cieszących się 
uznaniem na poziomie krajowym i światowym, które 
korzystają z naszych nowatorskich rozwiązań do produkcji 
własnych membran izolujących, sprawiając tym samym, że 
nasze pomysły docierają do wszystkich zakątków świata.

stawiamy na 
jakość
Nasze impregnujące laminaty posiadają znak CE, co oznacza, 
że proces produkcyjny spełnia wszystkie obowiązujące normy 
prawne. Wszystkie systemy poddawane są procesowi 
identyfikacji i rejestracji od momentu ich wytworzenia 
aż po ich wdrożenie w łańcuch handlowy. W tym celu 
przeprowadzane są próby laboratoryjne, które pozwalają na 
uzyskanie odpowiedniego certyfikatu dla każdego z naszych 
produktów.

zrównoważony 
rozwój
Wierzymy mocno, że zrównoważony rozwój ma ogromne 
znaczenie, dlatego też opracowaliśmy zestaw dobrych praktych 
ukierunkowanych na zmniejszenie wpływu działalności firmy 
Revestech na środowisko naturalne poprzez wdrożenie 
systemu zarządzania odpadami i segregację u źródła (według 
rodzaju materiału) oraz proces recyklingu.

revestech to marka, której zaufała grupa nietos de miguel 
martínez ramírez. nasza filozofia, opierając się w całości 
na zasadzie innowacyjności biznesu, poprowadziła nas w 
kierunku badań i produkcji materiałów z tworzyw sztucznych 
do wykorzystania w różnorodnych sektorach wytwórczych. 
i tak już od 1945 roku, kiedy to grupa stawiała pierwsze 
kroki jako producent wyrobów włókienniczych z tworzyw 
sztucznych z siedzibą w alicante.

innowacyjni 
od zawsze

jesteśmy 
wytwórcami
Nasza długa ścieżka rozwojowa umożliwiła nam nabycie 
doświadczenia, które przeobraziło nas w wytwórców 
rewolucyjnych systemów budowlanych. Marca Revestech 
pozwoliła nam zdobyć zaufanie architektów, techników 
budowlanych, konstruktorów oraz instalatorów, oferując 
nowatorskie, wygodne i bardzo skuteczne rozwiązania 
problemów konstrukcyjnych z zakresu izolacji, wtryskiwania, 
akustyki i osuszania.

systemy zatwierdzone przez:

csTB   aimpLas   aiTeX   Tcna   iapmo 

nowatorskie 
systemy 
Nasze systemy to nowatorskie rozwiązania na rynku. Włókniste 
pokrycie naszych laminatów zapewnia doskonałą przyczepność 
elementów ceramicznych za pomocą kleju do płytek, co 
pozwala na rezygnację z wykorzystania warstwy uciskowej 
podczas montażu i sprawia, że prace nad projektem są tak 
proste, jak układanie kafelków. 

Badania

Nasze pragnienie przemyślenia na nowo kwestii 
związanych z przestrzenią tworzy bodziec, który zmusza 
nas do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań 
pomnażających możliwości tkwiące w każdym projekcie 
architektonicznym. Zanim któryś z produktów ujrzy światło 
dzienne, nasz dział badań i rozwoju pilnie analizuje i testuje 
wszystkie nowe projekty w firmowym laboratorium. W 
ten sposób nawiązaliśmy porozumienie o współpracy 
instytucjonalnej z Wydziałem Chemicznym Uniwersytetu w 
Alicante, realizując wspólnie projekty badawcze związane z 
naszymi produktami.
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wszystkie laminaty reVestecH® 
posiadają 10-letnią gwarancjĘ, 
ważną od momentu wystawienia 

faktury. więcej informacji 
dotyczących gwarancji można 

otrzymać, kontaktując się z naszym 
działem handlowym.

systemy zatwierdzone przez: systemy wdrożone w:

csTB   aimpLas   aiTeX   Tcna   iapmo 
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