Střešní systémy Icopal
se syntetickými fóliemi

Střešní systémy Icopal
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Střešní systémy Icopal

ÚVOD
Icopal vyrábí širokou škálu výrobků s perfektními technickými vlastnostmi, nízkou hmotností a vysokou

Aplikační průvodce Icopal pro
všechny druhy střešních systémů
se syntetickými fóliemi

flexibilitou, která umožňuje jejich použití v širokém spektru stavebnictví. V současné době jsou syntetické fólie
vyráběny na výrobních linkách v Německu a na Slovensku. Díky široké škále fólií pro jednovrstvé střešní systémy
je dnes Icopal výrobce vysoce kvalitních produktů s rozsáhlým systémovým příslušenstvím a excelentní
technickou podporu pro své zákazníky. Naše oddělení výzkumu a vývoje neustále čelí novým výzvám na vývoj
nových produktů, které uspokojují požadavky zákazníků a vyhoví specifikům jednotlivých trhů.
Díky dlouholeté zkušenosti na poli polymerních povlakových hydroizolací je Icopal schopen vyrábět syntetické
produkty vysoké kvality jako jsou: měkčené PVC, flexibilní TPO, polypropyleny a polyethyleny.

Icopal, jako světová jednička ve výrobě střešních hydroizolačních systémů, neustále pracuje na vývoji a

Technický servis Icopal poskytuje širokou podporu projektantům, investorům i realizačním firmám ve všech

inovacích svých produktů a upevňuje svou pozici spolehlivého partnera při projektování staveb všech tvarů

fázích výstavby. Technický servis zahrnuje návrhy stabilizace střešního pláště proti účinkům sání větru dle ČSN

a velikostí. Mezi širokou škálu produktů, které Icopal vyrábí, patří asfaltové pásy, syntetické fólie, tekuté

EN 1991-1-4, teoretické semináře, praktická školení, CAD detaily systémových řešení, technické konzultace a

stěrkové hydroizolace, lehké střešní krytiny, výrobky pro spodní stavbu, fólie pro lehké stěny a šikmé střechy

další.

a mnoho dalších výrobků. Přidejte k tomu vice než 100 let znalostí a zkušeností (ve více než 100 zemích), plus
špičkové záruky na dodávané materiály, a nemůže existovat jiná volba než Icopal.

Tento průvodce byl vytvořen pro naše zákazníky, aby jim usnadnil návrh střešních systémů a pomohl jim zvolit
správné řešení střešního pláště u novostaveb i stávajících střešních plášťů.

Icopal má již vice než 40 let zkušeností v oblasti syntetických materiálů. Od počátku 70 let je Icopal jedním z
prvních producentů jednovrstvých fólií v Evropě.

Pro vice informací nás neváhejte kontaktovat. Váš tým Icopal.
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1. 	Střechy ze syntetických fólií
koncepce a možnosti

Nepochůzné střechy

Užitné střechy

Přitížené střechy

Speciální střechy
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Přitížené střechy

Užitné střechy

Vegetační střechy

Střešní systémy Icopal

2. 	Jednovrstvé střešní fólie
a volba střešních systémů
Komerční / průmyslové
stavby

Nepochůzné
střechy

Veřejné stavby

Stavby pro sport a volný čas

Obytné budovy

Nepochůzné
střechy

Přitížené střechy

Přitížené střechy

Vegetační střechy

Vegetační střechy

Užitné střechy

Užitné střechy
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Jednovrstvé střešní fólie
Díky vlastnostem jednovrstvých střešních fólií je možné vytvářet hydroizolační vrstvy s nízkou hmotností,
vysokou bezpečností, rychlou pokládkou a zároveň nákladově efektivní.
Fólie z PVC (polyvinylchloridu), TPO (flexibilního polyolefinu) pro ploché střechy přináší množství fólií s různými
druhy nosných vložek, tlouštěk, barev, šířek, pro uspokojení všech požadavků na střešní pláště a objekty.
PVC nebo TPO fólie se spojují horkovzdušným svařováním, které zajišťuje vysokou kvalitu spojení a vysokou
odolnost proti pronikání srážkových vod, což vytváří dlouhodobě spolehlivý střešní systém.
Jednovrstvé střešní fólie se snadno pokládají i za nepříznivých podmínek, jsou zárukou dlouhé životnosti, lze je
použít do všech typů klimatických oblastí a jsou vysoce odolné proti UV záření. V závislosti na typu použití jsou
střešní fólie vybaveny různými typy nosných vložek, což zajišťuje jejich vysokou kvalitu a dlouhou životnost.

Výhody jednotlivých typů syntetických
střešních systémů

PVC a TPO fólie mají mnoho společných vlastností, nicméně jednotlivé odlišnosti těchto dvou polymerů mohou
být využity pro zvýšení životnosti u jednotlivých střešních systémů.

Monarplan®

Monomerní měkčené PVC fólie

Monomerické PVC Monarplan®

•
•
•
•
•
•
•
•

• Monarplan FM (LA)
• Monarplan G
• Monarplan GF (LA)
• Monarplan SA
• Monarplan D
• Monarplan příslušenství
• Monarfin FM P
• Monarfin FM
• Monarfin G
• Monarfin GF
• Monarfin SA
• Monarfin D
• Monarfin příslušenství

Monarfin®
TPO fólie

Monarguard®

Polymerní měkčené PVC fólie

Speciální konstrukční vlastnosti
Široké škála produktů včetně systémového příslušenství
Vysoká propustnost pro vodní páry
Velká flexibilita použití
Jednoduchá oprava
Rychlá pokládka/svařování i za obtížných klimatických podmínek
Recyklovatelnost

TPO Monarfin®

• Monarguard AP
• Monarguard D
• Monarguard příslušenství

FM/FM P pro mechanické kotvení

SA

samolepící fólie

LA

lakované fólie

D

pro detaily

G

pro přitížení

AP

pro lepení a mechanické kotvení

GF

pro lepení
12

Prověřená trvanlivost, více než 40 let zkušeností

•
•
•
•
•
•
•
•

Dlouhá životnost
Bez změkčovadel
Homogenní svary prováděné horkým vzduchem – menší riziko oxidace povrchu fólie
Vysoká chemická odolnost
Vysoká rozměrová stabilita
Kompatibilní s asfalty a EPS/XPS
Přátelská k životnímu prostředí a recyklovatelná
Více než 20 let zkušeností

Polymerické PVC Monarguard®

•
•
•
•
•
•

Kompatibilní s asfalty a EPS
Jednotlivé produkty s širokou škálou použití
Speciálně vyvinuto pro rekonstrukce
Nízký faktor difúzního odporu
Vysoká chemická odolnost
Recyklovatelnost
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3.	Zpracování polymerů
		a jejich výroba
3.1 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE
Icopal patří mezi nejzkušenější výrobce jednovrstvých střešních fólií v Evropě, s výrobními zařízeními získanými
akvizicemi továren na zpracování polymerů v mnoha zemích.

3.2 NOSNÉ VLOŽKY FÓLIÍ

Výroba všech typů jednovrstvých střešních fólií z produkce Icopal probíhá velice stabilní technologií extruzního
nanášení. Tyto jednovrstvé fólie se vyrábí zabudováním nosné vložky mezi dvě kontinuálně extruzně nanášené
vrstvy roztavené směsi. Tato technologie je používána pro PVC i TPO fólie. Výrobní zařízení továren Icopal

Monarplan®/Monarguard®:

Monarfin®

umožňuje vyrábět fólie v široké škále barev, struktur povrchů, tlouštěk i šířek.
Icopal může také nabídnout fólie se speciální lakovanou povrchovou úpravou. Lakovaná úprava se používá
zejména u PVC fólií, tato úprava zvyšuje životnost fólie a hladký povrch zaručuje stálobarevnost a slouží jako
prevence proti zašpinění.

UV odolná vrchní
vrstva z PVC

Nosná vložka:
polyester nebo
sklo
Spodní vrstva z
PVC
PES rohož
(dle druhu fólie)
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UV odolná vrchní
vrstva z TPO
Nosná vložka:
• sklo (optimálně)
• v yztužená mřížka
(sklo nebo polyester)

Spodní vrstva z TPO
PES rohož

Homogenní fólie

D

Fólie s nosnými vložkami na bázi skla

G

Fólie s nosnými vložkami na bázi skla s
nakašírovanou PES rohoži

GF

Fólie s nosnými vložkami na bázi polyesteru

Monarplan FM/ Monarguard AP

Skleněné / kombinované skleněné nosné vložky

Monarfin FM

Fólie s kombinovanou nosnou vložkou sklo/polyester

Monarfin FM P
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4. Podkladní konstrukce
Správný návrh konstrukce ploché střechy není jednoduchý. Ploché střechy musí plnit tepelně technické
požadavky, akustické požadavky, požadavky z hlediska požáru, ochrany osob a hlavně musí bezpečně a
dlouhodobě spolehlivě odolávat klimatickým podmínkám (voda, sníh, vítr) a chránit interiér objektu. Střešní
pláště je potřeba řešit komplexně se zohledněním všech požadavků. Z tohoto důvodu je potřeba vybrat
vhodnou skladbu střešní konstrukce dle specifických požadavků daného projektu.
Při zohlednění pořizovacích nákladů, užívání budovy, životního cyklu budovy, klimatických podmínek, existuje
mnoho typů podkladních konstrukcí. Plochá střecha jako základní součást celé budovy přispívá k zajištění
stability celé budovy, zajišťuje přirozený odvod srážkové vody díky vlastnímu sklonu podkladní konstrukce

Trapézové plechy

nebo sklonu následných vrstev (např. spádové desky teplené izolace).

Jedná se o lehký, pohyblivý podklad, který nezajišťuje

Podkladní konstrukce by měly splňovat různé požadavky:

•
•
•
•

vzduchotěsnost. Slouží pro vytváření lehkých skladeb plochých

Nosnost

střech, které umožňují realizovat ekonomické zastřešení při

Rovinnost

velkých rozponech. Trapézové plechy mají relativně velké průhyby.

Eliminaci nadměrných objemových změn (dilatační spáry)
Čistota

Nejpoužívanější materiály pro podkladní konstrukce u nových staveb:

•
•
•

Trapézové plechy

Betony

Betonové desky
Překližky a desky na bázi dřeva

Jedná se o pevný, tuhý a relativně stabilní podklad.
To znamená, že má tuhou formu, není pružný a má nízkou deformaci
a má hladný a uzavřený povrch.

Překližky/desky na bázi dřeva
Používají se zejména u střech s ventilačními vrstvami. Z důvodu
kompatibility mohou být používány pouze impregnace na bázi
soli. Požadavky na tloušťku nosné podkladní konstrukce závisí na
místních předpisech.
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5. Řešení pro nové
nepochůzné střechy
Obecný popis
Nepochůzné střechy jsou zejména takové střechy, kde je hydroizolační vrstva vystavena účinkům povětrnostních
vlivů bez ochrany dalšími vrstvami. Jedná se o běžné konstrukce navržené jako nákladově efektivní řešení
z lehkých nosných konstrukcí z ocele nebo dřeva, kde je limitující zatížení. Jsou velice vhodné i pro vysoce
estetické stavby a střešní konstrukce.

Mechanicky kotvené systémy
Monarplan® / Monarfin®

Lepené systémy
Monarplan® / Monarfin® / Monarguard®

Systémy s kódem: 100

Systémy s kódem: 200

Systémy Icopal pro stabilizaci mechanickým

Systémy Icopal pro stabilizaci lepením jsou obvykle

kotvením s fóliemi Monarplan a Monarfin jsou

používány pro veřejné a obytné budovy, kanceláře,

ideální pro rozlehlé objekty s velkými rozpony,

hotely,

nízkou hmotností a podkladními konstrukcemi z

Lepené systémy jsou také ideální pro všechny typy

trapézových plechů. Jedná se zejména o průmyslové

rekonstrukcí stávajících objektů.

ostrova.

• 	Téměř neomezené možnosti volby barvy, tloušťky a grafického ztvárnění střechy.
Icopal má širokou škálu systémů pro nepochůzné střechy. Všechny systémy jsou navrženy tak, aby poskytovaly
vysoký výkon, odolnost proti povětrnostním vlivům a dlouhodobě spolehlivou funkci.

nepochůzné ploché střechy.

centra.

kotvením či vrtáním (statické požadavky,
budovy s velmi vysokou vlhkostí vnitřního

• 	

Nejrychlejší instalace díky stabilizaci

prostředí atd.).

mechanickým kotvením.

• 	Lepené

• 	Fólie Icopal pro stabilizaci mechanickým

systémy Icopal se velice rychle

pokládají a jsou tedy nákladově optimálním

kotvením mají speciální nosné vložky, které

řešením.

bezpečně přenesou zatížení od sání větru.

• 	Díky lepeným systémům lze snadno vyřešit

• 	Pokládka střech stabilizovaných

rekonstrukce stávajících střech.

• 	Samolepicí systémy je možné využít pro

povětrnostních podmínkách.

rychlejší aplikaci.

• 	UV záření
• 	Teplu, chladu a jejich střídání
• 	Znečištění ovzduší a prachu
• 	Zatížením sáním větru
• 	Dešti, kroupám, sněhu a dalším povětrnostním vlivům.

• 	Lepené systémy lze použít, pokud hrají
u daného objektu estetické požadavky
důležitou úlohu.

• 	Lepené systémy jsou vhodné pro všechny
tvary střech.

18

sportovní

kde není možné porušit nosnou konstrukci

mechanickým kotvením je méně závislá na

Systémy Icopal snadno odolávají běžným vlivů prostředí jako například:

a

• 	Lepené systémy jsou ideální pro střechy,

jsou nákladově nejoptimálnější řešení pro

• 	Efektivnost nákladů díky rychlé realizaci
• 	Nízké požární zatížení
• 	Lehké střešní dostavby
• 	Možnost volby světlé barvy s vysokou hodnotou tepelné odrazivosti a snížení efektu tepelného

nemocnice

objekty, sklady, logistická centra a obchodní domy.

• 	Mechanicky stabilizované systémy střech

Hlavní důvody, proč zvolit nepochůznou střechu:

školy,

19
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5.1 Mechanicky kotvené systémy

Systémy Icopal pro nosné konstrukce z TPZ plechů
Nepochůzné střechy – Mechanická stabilizace na PU/PIR a minerální vlnu

Nepochůzné střechy – Mechanická stabilizace na EPS

Systémy s kódem: 100

Systémy s kódem: 100

Požadavky

Skladba střechy

Systémové řešení Icopal

Požadavky

• Standardní- nebo vylepšená záruka (lakované
fólie, záruka prodloužena o 3 roky)
• Speciální barvy a povrchy (např. reliéfní
povrch)
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou požární odolností

Kód systému: 100 nebo 100 LA
• PVC fólie: Monarplan FM (LA)
• Kotevní prvky schválené společností Icopal
•P
 U/PIR (AL nebo skleněná rohož)/
Minerální vlna
• Parozábrana
• Trapézový plech

• Standardní- nebo vylepšená záruka (lakované
fólie, záruka prodloužena o 3 roky)
•S
 peciální barvy a povrchy (např. reliéfní
povrch)
• Rychlá a snadná aplikace

Kód systému: 105 or 105LA
• PVC fólie: Monarplan FM (LA)
• Kotevní prvky schválené společností Icopal
• Separační vrstva (120g/m2 skleněná rohož)
• EPS
• Parozábrana
• Trapézový plech

• Rozšířená záruka
• Vysoká chemická odolnost
• Přátelské k životnímu prostředí
• Velká rozměrová stabilita
• Vysoký index odrazivosti
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou požární odolností

Kód systému: 101
• TPO fólie: Monarfin FM
• Kotevní prvky schválené společností Icopal
•P
 U/PIR (AL nebo skleněná rohož)/
Minerální vlna
• Parozábrana
• Trapézový plech

• Rozšířená záruka
• Vysoká chemická odolnost
• Přátelské k životnímu prostředí
• Velká rozměrová stabilita
• Vysoký index odrazivosti
• Rychlá a snadná aplikace

Kód systému: 106
• TPO fólie: Monarfin FM
• Kotevní prvky schválené společností Icopal
• EPS
• Parozábrana
• Trapézový plech

• Vysoké odolnosti proti sání větru
• Vysoká chemická odolnost
• Rozšířená záruka
• Vysoká UV odolnost
• Přátelské k životnímu prostředí
• Velká rozměrová stabilita
• Vysoký index odrazivosti
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou požární odolností

Kód systému: 102
•P
 rémiová TPO fólie:
Monarfin FM P
• Kotevní prvky schválené společností Icopal
 U/PIR (AL nebo skleněná rohož)/
•P
Minerální vlna
• Parozábrana
• Trapézový plech

20

Skladba střechy

Systémové řešení Icopal

• Vysoké odolnosti proti sání větru
• Vysoká chemická odolnost
• Rozšířená záruka
• Vysoká UV odolnost
• Přátelské k životnímu prostředí
• Velká rozměrová stabilita
• Vysoký index odrazivosti
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou požární odolností

Kód systému: 107
• Prémiová TPO fólie:
Monarfin FM P
• Kotevní prvky schválené společností Icopal
• EPS
• Parozábrana
• Trapézový plech

21
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5.1 Mechanicky kotvené systémy

Systémy Icopal pro nosné konstrukce z BETONU
Nepochůzné střechy – Mechanická stabilizace na PU/PIR a minerální vlnu

Nepochůzné střechy – Mechanická stabilizace na EPS

Systémy s kódem: 100

Systémy s kódem: 100

Požadavky

Skladba střechy

Systémové řešení Icopal

Požadavky

Skladba střechy

Systémové řešení Icopal

• Standardní- nebo vylepšená záruka (lakované
fólie, záruka prodloužena o 3 roky)
• Speciální barvy a povrchy (např. reliéfní
povrch)
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou požární odolností

Kód systému: 110 or 110LA
• PVC fólie: Monarplan FM (LA)
• Kotevní prvky schválené společností Icopal
•P
 UR/PIR (AL nebo skleněná rohož)/
minerální vlna
• Parozábrana
• Penetrační nátěr
•B
 eton

• Standardní- nebo vylepšená záruka (lakované
fólie, záruka prodloužena o 3 roky)
•S
 peciální barvy a povrchy (např. reliéfní
povrch)
• Rychlá a snadná aplikace

Kód systému: 115 or 115LA
• PVC fólie: Monarplan FM (LA)
• Kotevní prvky schválené společností Icopal
• Separační vrstva (120g/m2 skleněná rohož)
• EPS
• Parozábrana
• Penetrační nátěr
• Beton

• Rozšířená záruka
• Vysoká chemická odolnost
• Přátelské k životnímu prostředí
• Velká rozměrová stabilita
• Vysoký index odrazivosti
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou požární odolností

Kód systému: 111
• TPO fólie: Monarfin FM
• Kotevní prvky schválené společností Icopal
•P
 UR/PIR (AL nebo skleněná rohož)/
minerální vlna
• Parozábrana
• Penetrační nátěr
•B
 eton

• Rozšířená záruka
• Vysoká chemická odolnost
• Přátelské k životnímu prostředí
• Velká rozměrová stabilita
• Vysoký index odrazivosti
• Rychlá a snadná aplikace

Kód systému: 116
• TPO fólie: Monarfin FM
• Kotevní prvky schválené společností Icopal
• EPS
• Parozábrana
• Penetrační nátěr
• Beton

Kód systému: 112
•P
 rémiová TPO fólie: Monarfin FM P
• Kotevní prvky schválené společností Icopal
•P
 UR/PIR (AL nebo skleněná rohož)/
minerální vlna
• Parozábrana
• Penetrační nátěr
•B
 eton

• Vysoké odolnosti proti sání větru
• Vysoká chemická odolnost
• Rozšířená záruka
• Vysoká UV odolnost
• Přátelské k životnímu prostředí
• Velká rozměrová stabilita
• Vysoký index odrazivosti
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou požární odolností
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Kód systému: 117
• Prémiová TPO fólie: Monarfin FM P
• Kotevní prvky schválené společností Icopal
• EPS
• Parozábrana
• Penetrační nátěr
• Beton

• Vysoké odolnosti proti sání větru
• Vysoká chemická odolnost
• Rozšířená záruka
• Vysoká UV odolnost
• Přátelské k životnímu prostředí
• Velká rozměrová stabilita
• Vysoký index odrazivosti
• Rychlá a snadná aplikace
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Střešní systémy Icopal

5.1 Mechanicky kotvené systémy

Systémy Icopal pro nosné konstrukce na bázi dřeva
Nepochůzné střechy – Mechanická stabilizace na PU/PIR a minerální vlnu

Nepochůzné střechy – Mechanická stabilizace na EPS

Systémy s kódem: 100

Systémy s kódem: 100

Systémové řešení Icopal

Požadavky

• Standardní- nebo vylepšená záruka (lakované
fólie, záruka prodloužena o 3 roky)
•S
 peciální barvy a povrchy (např. reliéfní
povrch)
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou požární odolností

Kód systému: 120 or 120LA
• PVC fólie: Monarplan FM (LA)
• Kotevní prvky schválené společností Icopal
•P
 UR/PIR (AL nebo skleněná rohož)/
minerální vlna
• Parozábrana
• Trapézový plech

• Standardní- nebo vylepšená záruka (lakované
fólie, záruka prodloužena o 3 roky)
• Speciální barvy a povrchy (např. reliéfní
povrch)
• Rychlá a snadná aplikace

Kód systému: 125 or 125LA
• PVC fólie: Monarplan FM (LA)
• Kotevní prvky schválené společností Icopal
• Separační vrstva (120g/m2 skleněná rohož)
• EPS
• Parozábrana
• Trapézový plech

• Rozšířená záruka
• Vysoká chemická odolnost
• Přátelské k životnímu prostředí
• Velká rozměrová stabilita
• Vysoký index odrazivosti
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou požární odolností

Kód systému: 121
• TPO fólie: Monarfin FM
• Kotevní prvky schválené společností Icopal
•P
 UR/PIR (AL nebo skleněná rohož)/
minerální vlna
• Parozábrana
• Trapézový plech

• Rozšířená záruka
• Vysoká chemická odolnost
• Přátelské k životnímu prostředí
• Velká rozměrová stabilita
• Vysoký index odrazivosti
• Rychlá a snadná aplikace

Kód systému: 126
• TPO fólie: Monarfin FM
• Kotevní prvky schválené společností Icopal
• EPS
• Parozábrana
• Trapézový plech

Požadavky

Skladba střechy

• Vysoké odolnosti proti sání větru
• Vysoká chemická odolnost
• Rozšířená záruka
• Vysoká UV odolnost
• Přátelské k životnímu prostředí
• Velká rozměrová stabilita
• Vysoký index odrazivosti
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou požární odolností

Kód systému: 122
•P
 rémiová TPO fólie: Monarfin FM P
• Kotevní prvky schválené společností Icopal
•P
 UR/PIR (AL nebo skleněná rohož)/
minerální vlna
• Parozábrana
• Trapézový plech
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Skladba střechy

Systémové řešení Icopal

• Vysoké odolnosti proti sání větru
• Vysoká chemická odolnost
• Rozšířená záruka
• Vysoká UV odolnost
• Přátelské k životnímu prostředí
• Velká rozměrová stabilita
• Vysoký index odrazivosti
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou požární odolností

Kód systému: 127
• Prémiová TPO fólie: Monarfin FM P
• Kotevní prvky schválené společností Icopal
• EPS
• Parozábrana
• Trapézový plech
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Střešní systémy Icopal

5.1 Mechanicky kotvené systémy

Systémy Icopal pro nosné konstrukce z BETONU
Nepochůzné střechy – Plnoplošné lepení

Nepochůzné střechy – Plnoplošné lepení

Systémy s kódem: 200

Systémy s kódem: 200

Požadavky

Skladba střechy

Systémové řešení Icopal

• Standardní- nebo vylepšená záruka (lakované
fólie, záruka prodloužena o 3 roky)
• Speciální barvy a povrchy (např. reliéfní
povrch)
• Rychlá a snadná aplikace

Kód systému: 210 nebo 210LA
• PVC fólie: Monarplan GF
• Lepidlo Teroson AD 3958
• Tepelná izolace:
- PU/PIR (skleněná rohož) * nebo
- Minerální vlna nebo
- EPS s kašírovaným asfaltovým pásem
• Lepidlo TK 395
•P
 arozábrana z asfaltového pásu,
plnoplošně natavena
• Penetrační nátěr
• Beton

• Rozšířená záruka
• Vysoká chemická odolnost
• Přátelské k životnímu prostředí
• Velká rozměrová stabilita
• Vysoký index odrazivosti
• Rychlá a snadná aplikace

Kód systému: 211
• TPO fólie: Monarfin GF
• Tepelná izolace:
- PU/PIR (skleněná rohož) * nebo
- Minerální vlna nebo
- EPS s kašírovaným asfaltovým pásem
• Lepidlo TK 395
•P
 arozábrana z asfaltového pásu,
plnoplošně natavena
• Penetrační nátěr
• Beton

Požadavky

Skladba střechy

Systémové řešení Icopal
Kód systému: 214
•Samolepicí TPO fólie: Monarfin SA
• Lepidlo Teroson AD 3958
• Tepelná izolace:
- PU/PIR (skleněná rohož) * nebo
- Minerální vlna nebo
- EPS s kašírovaným asfaltovým pásem
• Lepidlo TK 395
•P
 arozábrana z asfaltového pásu,
plnoplošně natavena
• Penetrační nátěr
• Beton

• Samolepicí spodní povrch fólie
• Vysoká chemická odolnost
• Rozšířená záruka
• Přátelské k životnímu prostředí
• Rychlá a snadná aplikace
• Velká rozměrová stabilita
• Vysoký index odrazivosti

Kód systému: 212
• Polymerická PVC fólie Monarguard AP
• Lepidlo Teroson AD 3958
• Tepelná izolace:
- PU/PIR (skleněná rohož) * nebo
- Minerální vlna nebo
- EPS s kašírovaným asfaltovým pásem
• Lepidlo TK 395
•P
 arozábrana z asfaltového pásu,
plnoplošně natavena
• Penetrační nátěr
• Beton

• Kompatibilní s asfaltem a EPS
• Vysoká chemická odolnost
• Dlouhá životnost a díky použití polymerického
PVC
• Rychlá a snadná aplikace

* AL fólie není přípustná
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* AL fólie není přípustná
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Střešní systémy Icopal

5.2 	 Lepené systémy

Systémy Icopal pro nosné konstrukce na bázi dřeva

Systémy Icopal pro nosné konstrukce na bázi dřeva

Nepochůzné střechy – Plnoplošné lepení

Nepochůzné střechy – Plnoplošné lepení

Systémy s kódem: 200

Systémy s kódem: 200

Požadavky

Skladba střechy

Systémové řešení Icopal

• Standardní- nebo vylepšená záruka (lakované
fólie, záruka prodloužena o 3 roky)
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou požární odolností
• Speciální barvy a povrchy (např. reliéfní
povrch)

Kód systému: 220 or 220LA
• PVC fólie: Monarplan GF
• Lepidlo Teroson AD 3958
• Tepelná izolace:
- PU/PIR (skleněná rohož)* nebo
- Minerální vlna nebo
- EPS s kašírovaným asfaltovým pásem
• Lepidlo TK 395
• Parozábrana z asfaltového pásu
• OSB nebo rostlé dřevo

• Vysoká chemická odolnost
• Rozšířená záruka
• Přátelské k životnímu prostředí
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou požární odolností
• Velká rozměrová stabilita
• Vysoký index odrazivosti

Kód systému: 221
• TPO fólie: Monarfin GF
• Lepidlo Teroson AD 3958
• Tepelná izolace:
- PU/PIR (skleněná rohož)* nebo
- Minerální vlna nebo
- EPS s kašírovaným asfaltovým pásem
• Lepidlo TK 395
• Parozábrana z asfaltového pásu
• OSB nebo rostlé dřevo

• Dlouhá životnost a díky použití
polymerického PVC
• Vysoká chemická odolnost
• Kompatibilní s asfaltem
• Přátelské k životnímu prostředí
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou požární odolností

Kód systému: 222
• Polymerická PVC fólie: Monarguard AP
• Lepidlo Teroson AD 3958
• Tepelná izolace:
- PU/PIR (skleněná rohož)* nebo
- Minerální vlna nebo
- EPS s kašírovaným asfaltovým pásem
• Lepidlo TK 395
• Parozábrana z asfaltového pásu
• OSB nebo rostlé dřevo

Požadavky

Skladba střechy

Systémové řešení Icopal
Kód systému: 224
• Samolepicí TPO fólie: Monarfin SA
• Tepelná izolace:
- PU/PIR (skleněná rohož)* nebo
- Minerální vlna nebo
- EPS s kašírovaným asfaltovým pásem
• Lepidlo TK 395
• Parozábrana z asfaltového pásu
• OSB nebo rostlé dřevo

• Standardní- nebo vylepšená záruka (lakované
fólie, záruka prodloužena o 3 roky)
• Rychlá a snadná aplikace
•S
 peciální barvy a povrchy (např. reliéfní
povrch)

* AL fólie není přípustná
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* AL fólie není přípustná
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Střešní systémy Icopal

5.2 Lepené systémy

5.2 Lepené systémy

Systémy Icopal pro nosné konstrukce z betonu

Systémy Icopal pro nosné konstrukce na bázi dřeva

Nepochůzné střechy – V pruzích lepené systémy

Nepochůzné střechy – V pruzích lepené systémy

Systémy s kódem: 200

Systémy s kódem: 200

Požadavky

Skladba střechy

Systémové řešení Icopal

• Standardní- nebo vylepšená záruka (lakované
fólie, záruka prodloužena o 3 roky)
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou požární odolností
• Speciální barvy a povrchy (např. reliéfní
povrch)

Kód systému: 215 or 215LA
• PVC fólie: Monarplan GF (LA)
• Lepidlo TK400
• Tepelná izolace:
- PU/PIR (skleněná rohož)* nebo
- Minerální vlna nebo
- EPS s kašírovaným asfaltovým pásem
• Lepidlo TK 395
•P
 arozábrana z asfaltového pásu,
plnoplošně natavena
• Penetrační nátěr
• Beton

• Vysoká chemická odolnost
• Rozšířená záruka
• Přátelské k životnímu prostředí
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou požární odolností
• Velká rozměrová stabilita
• Vysoký index odrazivosti

Kód systému: 216
TPO fólie Monarfin GF
• Lepidlo TK400
• Tepelná izolace:
- PU/PIR (skleněná rohož)* nebo
- Minerální vlna nebo
- EPS s kašírovaným asfaltovým pásem
• Lepidlo TK 395
•P
 arozábrana z asfaltového pásu,
plnoplošně natavena
• Penetrační nátěr
• Beton
Kód systému: 217
•p
 olymerní PVC fólie: Monarguard AP
• Lepidlo TK400
• Tepelná izolace:
- PU/PIR (skleněná rohož)* nebo
- Minerální vlna nebo
- EPS s kašírovaným asfaltovým pásem
• Lepidlo TK 395
 arozábrana z asfaltového pásu,
•P
plnoplošně natavena
• Penetrační nátěr
• Beton

• Kompatibilní s asfaltem a EPS
• Vysoká chemická odolnost
• Dlouhá životnost a díky použití polymerického
PVC
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou požární odolností

Požadavky

Skladba střechy

Systémové řešení Icopal
• Kód systému: 225 nebo 225LA
• PVC fólie: Monarplan GF (LA)
• Lepidlo TK400
• Tepelná izolace:
- PU/PIR (skleněná rohož)* nebo
- Minerální vlna nebo
- EPS s kašírovaným asfaltovým pásem
• Lepidlo TK 395
• Parozábrana z asfaltového pásu
• OSB nebo rostlé dřevo

• Standardní- nebo vylepšená záruka (lakované
fólie, záruka prodloužena o 3 roky)
•S
 peciální barvy a povrchy (např. reliéfní
povrch)
• Rychlá a snadná aplikace

Kód systému: 226
• TPO fólie: Monarfin GF
• Lepidlo TK400
• Tepelná izolace:
- PU/PIR (skleněná rohož)* nebo
- Minerální vlna nebo
- EPS s kašírovaným asfaltovým pásem
• Lepidlo TK 395
• Parozábrana z asfaltového pásu
• OSB nebo rostlé dřevo

• Rozšířená záruka
• Vysoká chemická odolnost
• Přátelské k životnímu prostředí
• Velká rozměrová stabilita
• Vysoký index odrazivosti
• Rychlá a snadná aplikace

Kód systému: 227
• Polymerická PVC fólie: Monarguard AP
• Lepidlo TK400
• Tepelná izolace:
- PU/PIR (skleněná rohož)* nebo
- Minerální vlna nebo
- EPS s kašírovaným asfaltovým pásem
• Lepidlo TK 395
• Parozábrana z asfaltového pásu
• OSB nebo rostlé dřevo

• Kompatibilní s asfaltem a EPS
• Vysoká chemická odolnost
•D
 louhá životnost a díky použití
polymerického PVC
• Rychlá a snadná aplikace

*AL fólie není přípustná
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*AL fólie není přípustná
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6. Řešení pro nové
přitížené střechy
Obecný popis
Přitížené střechy jsou stabilizovány přitěžující vrstvou z praného říčního kameniva, dlaždic nebo vegetačním
krytem. Fólie musí být odolné proti permanentní vlhkosti, biologickým vlivům (což je zajištěno PE fólií jako
separační vrstvou), což zajišťuje dlouhou životnost střešního pláště.

Vegetační střešní systémy s
fóliemi Monarplan® / Monarfin®/
Monarguard®

Systémy s kódy: 300

Systémy s kódy: 300

V Systémech Icopal určených pro stabilizaci

Systémy Icopal pro vegetační střechy jsou

přitížením se používají fólie se skleněnými

používány zejména pro střechy s vysokými

vložkami určené pro volnou pokládku, tyto fólie

požadavky na estetiku a ekologii.

mají vynikající rozměrovou stálost a odolnost proti
smršťování.

Aplikace je možná i za obtížných
•	

•	
Aplikace je možná i za obtížných

Hlavní důvody pro použití přitížené střechy:

•
•
•
•
•
•
•
•

Přitížené systémy s fóliemi
Monarplan® / Monarfin® /
Monarguard®

povětrnostních podmínek a nízké teplotě.

povětrnostních podmínek a nízké teplotě.

Střešní fólie je volně položena na podklad
I pro střešní konstrukce s inverzní skladbou

Zlepšuje tepelnětechnické vlastnosti
•	

•	
Odolnost proti mikroorganismům.

Řízená regulace vody na střeše
Pouze pro tepelné izolace s vyšší pevností (minerální vata (speciální typy), PU/PIR nebo EPS/XPS)
Lze přidat dodatečná tepelná izolace
Delší životnost díky nižšímu namáhání hydroizolace cyklickými změnami teploty
Přátelské k životnímu prostředí (vegetační střechy)

střešní konstrukce a umožňuje přírodní
absorbci CO2.

•	
Pokládka je snadná podobná jako u

•

standardních střech.

Odolnost proti mikroorganismům.

•	
Při instalaci je nutné zajišťovat průběžně

Snadná pokládka jako u standardních
•	

zajišťovaly vysokou odolnost a dlouhodobou funkčnost střešního pláště.

•	
Bez požadavků na mechanickou fixaci.

Při instalaci je nutné zajišťovat průběžně
•	

Systémy Icopal snadno odolávají běžným vlivům jako například:

•	
Extra ochrana proti mechanickému

Zvýšená ochrana proti mechanickému poškození

Icopal disponuje širokou škálou systémů pro přitížené střechy, všechny systémy jsou navrženy tak, aby

•
•
•
•

Expozice UV zářením (zejména u atik)

střech.

přitížení fólie proti účinkům sání větru.

přitížení fólie proti účinkům sání větru.

•

poškození.

Vysokým i nízkým teplotám, střídáním teplot
Účinkům sání větru díky stabilizaci přitěžující vrstvou
Dešti, sněhu a ostatním povětrnostním vlivům.
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Bez požadavků na mechanickou fixaci.

Střešní systémy Icopal

6.1 Přitížené střešní systémy

6.1 Přitížené střešní systémy

Systémy Icopal pro nosné konstrukce z betonu

Systémy Icopal pro nosné konstrukce z betonu

Přitížené střechy – s klasickým pořadím vrstev

Přitížené střechy - inverzní střechy

Systémy s kódem: 300

Systémy s kódem: 300

Požadavky

Skladba střechy

Systémové řešení Icopal

Kód systému: 310
• Prané říční kamenivo
• Ochranná vrstva (PES geotextilie 300g/m2 )
• PE fólie – doporučeno
• PVC fólie: Monarplan G
• Tepelná izolace:
- PU/PIR nebo
- Minerální vlna nebo
- EPS *
• Parozábrana z asfaltového pásu
• Penetrace
• Beton

• Standardní- nebo vylepšená záruka (lakované
fólie, záruka prodloužena o 3 roky)
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou pevností v tlaku
• Delší životnost díky sníženému namáhání
cyklickým střídáním teplot
• Přátelské k životnímu prostředí
• Zvýšená ochrana proti mechanickému poškození

• Vysoká chemická odolnost
• Rozšířená záruka
• Přátelské k životnímu prostředí
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou pevností v tlaku
• Velká rozměrová stabilita
životnost díky sníženému namáhání
• Delší

cyklickým střídáním teplot
• Přátelské k životnímu prostředí
•Z
 výšená ochrana proti mechanickému poškození

Kód systému: 311
• Prané říční kamenivo
• Ochranná vrstva (PES geotextilie 300g/m2 )
• PE fólie – doporučeno
• PVC fólie: Monarfin G
• Tepelná izolace:
- PU/PIR nebo
- Minerální vlna nebo
- EPS
• Parozábrana z asfaltového pásu
• Penetrace
• Beton

Požadavky

Skladba střechy

Systémové řešení Icopal

• Standardní- nebo vylepšená záruka (lakované
fólie, záruka prodloužena o 3 roky)
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou pevností v tlaku
• Delší

životnost díky sníženému namáhání
cyklickým střídáním teplot
• Přátelské k životnímu prostředí
•Z
 výšená ochrana proti mechanickému poškození

Kód systému: 312
• Prané říční kamenivo
• Filtrační vrstva (PES geotextilie300g/m2)
• Tepelná izolace: XPS
• PE folie
• PVC fólie: Monarplan G
• Ochranná vrstva (PES geotextilie300g/m2 )
• Beton

• Vysoká chemická odolnost
• Rozšířená záruka
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou pevností v tlaku
• Velká rozměrová stabilita
•D
 elší životnost díky sníženému namáhání
cyklickým střídáním teplot
• Přátelské k životnímu prostředí
•Z
 výšená ochrana proti mechanickému poškození

Kód systému: 313
• Prané říční kamenivo
• Filtrační vrstva (PES geotextilie 300g/m2)
• Tepelná izolace: XPS
• PE folie - doporučeno
• TPO fólie - Monarfin G
• Ochranná vrstva (PES geotextilie 300g/m2)
• Beton

* vyžadována separační vrstva
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6.1 Přitížené střešní systémy

Systémy Icopal pro nosné konstrukce z betonu
Přitížené střechy – Vegetační střechy
Systémy s kódem: 300

7. Obecné informace
Požadavky

Skladba střechy

Systémové řešení Icopal

7.1 BARVY
Syntetické folie Icopal jsou dostupné ve standardním provedení ve světle šedé, tmavě šedé a bílé.

Kód systému: 314
• Substrát
•O
 chranná vrstva (PES geotextilie 300g/m2)
• PE fólie - doporučeno
• PVC fólie: Monarplan G
• Tepelná izolace:
 - PU/PIR nebo
 - Minerální vlna nebo
 - EPS*
• Parozábrana z asfaltového pásu
• Penetrace
• Beton

• Standardní- nebo vylepšená záruka (lakované
fólie, záruka prodloužena o 3 roky)
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou pevností vtlak
• Delší životnost díky sníženému namáhání
cyklickým střídáním teplot
• Přátelské k životnímu prostředí
• Zvýšená ochrana proti mechanickému
poškození

Pigmenty používané k probarvení horní vrstvy fólií Monarplan zaručují barevnou stálost, UV odolnost a odolnost
proti stárnutí. Ostatní barvy jsou k dispozici na vyžádání.
Pokud chcete zajistit maximální barevnou stálost, doporučujeme použít fólie v lakovaném provedení (LA).
Lakovaná úprava zajistí delší životnost střešní fólie a střešního pláště.

Monarplan® + LA barvy standardní

Bílá

White

Anthracite White

Tmavě šedá

Grey
Anthracite

Světle šedá

Green

Monarplan® + LA barvy doplňkové

GreyStone Red GreenTurquoise
Stone Red

Zelená

Červená

Monarfin® barvy				Monarguard® barvy
Kód systému: 315
• Substrát
•O
 chranná vrstva (PES geotextilie 300g/m2)
• PE fólie - doporučeno
• PVC fólie: Monarfin G
• Tepelná izolace:
 - PU/PIR nebo
 - Minerální vlna nebo
 - EPS
• Parozábrana z asfaltového pásu
• Penetrace
• Beton

• Vysoká chemická odolnost
• Rozšířená záruka
• Rychlá a snadná aplikace
• Tepelná izolace s vysokou pevností v tlaku
• Přátelské k životnímu prostředí
• Velká rozměrová stabilita
• Delší

životnost díky sníženému namáhání
cyklickým střídáním teplot
• Přátelské k životnímu prostředí
•Z
 výšená ochrana proti mechanickému
poškození

SRI White

SRI Bílá

Anthracite

Tmavě šedá

Grey

Světle šedá

Anthracite

SRI White

Tmavě šedá

* vyžadována separační vrstva
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Grey

Světle šedá

Blue
Turquoise

Tyrkysová

Modrá

Blue
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7.2

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Všechny jednovrstvé střešní systémy jsou doplněny kompletním sortimentem pomocných produktů s cílem
zajistit maximální kompatibilitu materiálů a jednoznačnou odpovědnost za střešní systém.
Tyto doplňky jsou k dispozici ve standardních barvách, ale lze objednat i v jiném barevném provedení při
splnění minimálních množství odběru. Obraťte se prosím na zákaznický servis Icopal.
1

Fóliové plechy Monarplan/Monarfin/Monar-

6

Monarplan/Monarfin stojaté drážky se

guard jsou žárově zinkované plechy tloušťky

používají k imitaci stojatých drážek skládané

0,6 mm potažené nevyztuženou vrstvou PVC/

krytiny.

TPO fólie tloušťky 0,6mm, celková tloušťka
7

materiálu je 1,2 mm. Plech je možné stříhat na

Monarplan/Monarfin/Monarguard vpusti jsou

vhodné šířky a ohýbat do požadovaných tvarů:

vyrobeny z tvrzeného PVC a obsahují integro-

vnitřní a vnější rohové lišty, okapnice, pásky

vaný límec fólie a Monarplan/Monarfin pro

1

závětrné lišty pro ukončení fólie. Fóliový plech

2

6

snadné napojení fólie z plochy střechy. Těsné

může být také použit pro zajištění polohy fólie

spojení mezi vpustí a kanalizačním pot-

při změnách sklonu střechy, u prostupujících

rubím zajišťuje gumové těsnění. Pokud je to

konstrukcí nebo v oblasti atik.

požadováno, jsou vtoky zakončeny ochranným
košem proti střešním splaveninám. Vtoky jsou

2

Monarplan/Monarfin/Monarguard D jsou ne-

dostupné ve standardním provedení a jako sa-

vyztužené fólie, které se používají pro opraco-

nační vtoky pro rekonstrukce střech. K dispozici

vání vnitřních a vnějších rohů, trubních prostupů

jsou také vodorovné střešní vpusti. Podrobnější

3

opracovaných na stavbě, dilatací a atikových
vpustí, které není možné opracovat pomocí sys-

8

témového příslušenství. Přířezy fólií Monarplan

7

informace naleznete v ceníku.
Icopal EPDM těsnění lze kombinovat s vtoky

/ Monarfin D lze také použít pro opracování

Monarplan/Monarfin a zajistit tak vodotěsné

příčných spojů fólií Monarplan/Monarfin GF,

spojení vtoku s kanalizačním potrubím.

které jsou ukončeny na tupo. Je možné je použít
9

také pro spojení fólií Monarplan/Monarfin GF s

3

Icopal přítlačná lišta má délku 3 m je vyrobena z pozinkované oceli s předvrtanými otvory

fóliovými plechy.

pro usnadnění mechanické stabilizace fólií

4

Monarplan/Monarfin W Walkway jsou fólie

8

Monarplan/Monarfin v místě změny sklonu,

odolné povětrnostním a agresivním vlivům a

vytažení na atiku či prostupující konstrukci.

mají antracitovou (červenou) barvu, protisklu-

(poznámka: fóliové plechy Monarplan/Monar-

znou úpravu a zámkový dezén.

fin jsou upřednostňovány). Lišta je kotvena do
stabilnějšího z podkladů, například svisle do

4

Monarplan/Monarfin/Monarguard vnitřní

a

nosné konstrukce nebo vodorovně do zděné či

vnější rohy zajišťují rychlou pokládku na stav-

betonové atiky.

bě.
5

5

Monarplan/Monarfin tvarovky pro kruhové

10

10

Icopal univerzální ochranný koš střešní koš z
pevného plastu s rozevíracími svorkami.

prostupy jsou předtvarované PVC/TPO prostupy
pro potrubí (s límcem) navržené tak, aby vyhovovaly pro různé průměry potrubí a zajišťovaly
vodotěsné spojení.
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7.3

LEPIDLA

Přehled schválených lepidel pro systém Icopal

#

Typ

Pro produkty

Obchodní název

1

Pro lepení PVC fólií v ploše

Monarplan GF

Teroson AD 3958

2

Lepení PVC fólií v pruzích

Monarplan GF

Teroson TK 400

3

Lepení tepelné izolace k podkladu

Teroson TK 395

7.4

APLIKACE

Střešní fólie se spojují horkovzdušným svařováním vzájemně nebo k systémovému příslušenství. Svařovací
zóna musí být čistá (bez prachu) a suchá.
Střešní fólie musí být rozbalena, položena bez napětí a bez vlnek. Na podklady citlivé na teplo (např. pěnové
plasty) a na zakřivené podklady (klenby), na měkké nebo nerovné podklady, je vhodné dle dané situace zvýšit
přesah v překrytí fólií.
Pro dosažení kvalitního svaru musí být vzata v úvahu následující kritéria:
•

Teplota vnějšího vzduchu

•

Rychlost svařování / rychlost pojezdu svařovacího přístroje,

•

Teplota a množství horkého vzduchu

•

Teplota střešních fólií

•

Vlhkost

Pro více informací o pokládce syntetických střešních fólií klikněte na odkaz pod textem:
http://www.icopal-pvc.cz/produkty/aplikacni-pruvodce.aspx

Výuková videa
Více o aplikaci materiálů se dozvíte na výukových videích, klikněte na odkaz pod textem:
http://www.icopal-pvc.cz/produkty/videa-provadeni-detailu.aspx
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7.6

TECHNICKÁ PODPORA

Bez ohledu na druh stavby nebo konstrukce střechy je Icopal spolehlivý partner v celé Evropě i po celém
světě. Kromě našich vysoce kvalitních výrobků mohou zákazníci očekávat technickou podporu jako přidanou
hodnotu v mnoha oblastech.
Tato podpora je k dispozici pro všechny naše střešní fólie od určení vhodné fólie, po správnou pokládku,
vyřešení detailů vhodného systémového ukončení.
CAD detaily, technická dokumentace

7.5

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pro všechny naše zákazníky jsou k dispozici systémové CAD detaily, aplikační manuály, technické listy,
prohlášení o vlastnostech, certifikáty a schválení.

Icopal a životní prostředí
Udržitelnost životního prostředí a změny klimatu jsou stále častěji předmětem obecných obav celosvětové
společnosti. Icopal se zavazuje jednat se silným důrazem na ochranu životního prostředí a upřednostňuje
řešení zaměřené na trvale udržitelný rozvoj a omezení vlivu na životní prostředí.
Společnost Icopal je hrdá na svůj přístup k ochraně životního prostředí, aktivně podporuje recyklaci svých
produktů, kdykoliv je to možné, s cílem minimalizovat použití nových surovin a energie ve vývoji a výrobě
střešních krytin a hydroizolačních materiálů.

Záruky
Pro splnění specifických požadavků našich zákazníků, poskytujeme prodloužené záruky na naše výrobky. U
každého jednotlivého projektu jsme připraveni poskytovat individuální záruky na vodotěsnost a kompatibilitu s
jinými materiály. Záruka se řídí místními předpisy.
Školení
Pro všechny systémy Icopal se syntetickými produkty nabízí Icopal zaškolení. Zaškolení může být na správné
navrhování systémů nebo zabudování systémů a pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti ve střešním plášti.

To se projevuje tím, že mnoho našich výrobků, se kterými se setkáváte, přesahují ekologické normy, které jsou
již uznávány mnoha průmyslovými podniky s vynikajícími výsledky v této oblasti.
Udržitelné stavební postupy mají zvyšující se význam a Icopal je připraven nabídnout architektům a developerům
produkty, které uspokojí stoupací požadavky na ekologické normy a požadavky uživatelů na stavbu objektů se
zaměřením na udržitelnost.
Icopal je silně zapojen de procesu recyklace syntetických fólií.

Výpočty pro zajištění stability střešního pláště
Icopal má k dispozici vysoce pokročilý software pro navrhování potřebné stabilizace hydroizolačních systémů
proti účinkům sání větru, na individuální projekty. Tyto nástroje jsou velice užitečné pro efektivní navržení
stabilizace. Efektivním návrhem stabilizace hydroizolační vrstvy lze uspořit náklady na kotevní prvky či lepidla.
Rekonstrukce stávajících střech, průzkumy, řešení detailů
Icopal vám může pomoci v případě rekonstrukce stávající střešní konstrukce. Při průzkumu a získání potřebných
informací o střešní konstrukci a jejímu stavu lze zodpovědně zvolit vhodnou rekonstrukci střešního pláště dle
požadavků norem a možností investora.
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8. Příloha

Terminologie systémových kódů
Příklad

Parotěsnící vrstvy ze sortimentu Icopal

2

Parozábrana

Obchodní název

SBU

SD [m]

1

Monarflex 200 Black

Monarflex

120

x

ALU-VILLATHERM

Icopal GmbH

>1500

x

MICOTHERM SK

Icopal GmbH

>1500

x

MICORAL SK

Icopal GmbH

>1500

x

MICORAL NB

Icopal GmbH

>1500

x

VEDAGARD SAFETY

Vedag GmbH

>1500

x

VEDAGARD MULTI SK-PLUS

Vedag GmbH

>1500

Mechanicky kotvené

x

VEDAGARD MULTI SK

Vedag GmbH

>1500

systémy

x

VEDAGARD FR

Vedag GmbH

x

VEDAGARD ES-PLUS

Vedag GmbH

systém

1

X

podklad

X

1

X

1

Standardní TPO fólie

>1500

1

X

2

Prémiové produkty (Monarfin FM P)

1

X

5

1

X

5

Standardní PVC fólie

1

X

6

Standardní TPO fólie

1

X

7

Prémiové produkty (Monarfin FM P)

1

X

0

1

X

0

Standardní PVC fólie

1

X

1

Standardní TPO fólie

1

X

2

Prémiové produkty (Monarfin FM P)

1

X

5

1

X

5

Standardní PVC fólie

1

X

6

Standardní TPO fólie

1

X

7

Prémiové produkty (Monarfin FM P)

Icopal

120

x

GEOFELT ACM 300

Siplast

300

2

X

X

Penetrační nátěry z produkce Icopal

penetrace na bázi asfaltu

2

Emailit BV-extra

Vedag GmbH

penetrace na bázi asfaltu
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Lakované PVC fólie

>1500

Lepené systémy

Přitížené systémy,

3

X

X

TPZ plech

x

0

x

Beton

x

1

x

Dřevo

x

2

x

systémy pro vegetační

LA

PU/PIR

Standardní PVC fólie

Icopal glass fleece mat

Siplast

úprava

0

1

Siplast Primer

lepení

X

Hmotnost
[g/m2]

1

lakovaná

1

SBU

Popis

tepelná izolace/

0

Obchodní název

SBU

LA

X

Separační vrtva

Obchodní název

5

1

Separační vrstvy

#

2

LA

LA

LA

střechy
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EPS

Plnoplošně lepené

Lepené v pruzích

Lakované PVC fólie

Lakované PVC fólie

Lakované PVC fólie

