
DOSKONAŁA WENTYLACJA
DLA WIĘKSZEJ TRWAŁOŚCI TWOJEGO DACHU

Łatwy montaż oraz wysoka trwałość dzięki rozciągliwym o 25% i odpornym na 
promieniowanie UV paskom aluminiowym o grubości 125μm

Mocne i trwałe połączenie zewnętrznych pasków oraz włókniny PP pozwalające 
wyeliminować tradycyjne szycie osłabiające taśmę i mogące powodować jej przeciekanie

Doskonała przyczepność do każdego rodzaju dachówki dzięki wykorzystaniu butylu 
o zwiększonej gęstości oraz wysokiej odporności na promieniowanie UV

CREAROLL to nowoczesna taśma kalenicowa wykonana z wysokiej jakości aluminium oraz trwałej, 
perforowanej włókniny polipropylenowej. Gwarantuje wysoką szczelność oraz optymalną wentylację
kalenicy i naroży dachu. Dzięki dużej elastyczności i mocnemu klejowi butylowemu doskonale spra-
wdza się w przypadku wszystkich modeli dachówek ceramicznych i cementowych CREATON oraz 
produktów innych marek.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

TAŚMA KALENICOWA CREAROLL

165
cm2/mb

PRZESTRZENI
WENTYLACYJNEJ

Wysoka jakość potwierdzona 
zgodnością z najbardziej 
wymagającą normą dla taśm 
kalenicowych w Europie 
(brytyjska norma BS 8612) 

Perforowana włóknina 
polipropylenowa w środkowej 
części taśmy gwarantująca 
doskonałe właściwości 
wentylacyjne (165 cm2/mb)



TAŚMA KALENICOWA CREAROLL

DOSTĘPNE WERSJE 
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Szerokość 310 mm

Kod zamówienia

Szerokość 390 mm 

Kod zamówienia

KOLORYSTYKA

czerwony (RAL 8004) brązowy (RAL 8017) szary (RAL 7015) czarny (RAL 9004)

CREATON Polska sp. z o.o. 
ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz, Tel.: +48 32 62 49 542-548, Fax: +48 32 62 49 540, dachy@creaton.pl, www.creaton.pl

PARAMETRY

CREAROLL 310 mm CREAROLL 390 mm

Szerokość pasków aluminiowych 75 mm 112 mm

Szerokość włókniny PP 185 mm

Szerokość pasków klejących 25 mm

Szerokość łączenia pasków i włókniny około 10 mm

Przestrzeń wentylacyjna 165 cm2/mb

Długość rolki 5 mb

Liczba rolek w kartonie 4 w jednym kolorze

Liczba rolek na palecie 120 80

Zgodność z normami EN 13501-1, BS 8612, EN 150 4892-3:2016, DIN EN ISO 9227

Dwie szerokości oraz cztery dostępne kolory pozwalają optymalnie dobrać taśmę 
do każdego rodzaju dachówki ceramicznej i cementowej. Taśma o szerokości 
310 mm przeznaczona jest do średniej wielkości dachówek, natomiast wersja 
390 mm doskonale sprawdza się przy dachówkach wielkoformatowych takich, 
jak SIMPLA, czy TITANIA.


