HYDROIZOLAČNÉ
NÁTERY NA OCHRANU
PLOCHÝCH STRIECH

Špeciálne hydroizolačné nátery
Sú určené na ochranu najmä plochých striech a terás:
sú vhodné na budovy, ktoré majú malý sklon strechy alebo budovy s plochými strechami,
využívajú sa na sanáciu pretekajúcich striech, kde pôvodná konštrukcia strechy nedostatočne chráni budovu pred dažďovou a stojatou vodou a spôsobuje zatekanie,
nátery sú vhodné na strechy s množstvom spojov a prekrytí, ktoré sú potenciálnym rizikom netesností,
výrazne znižujú opakujúce sa náklady na opravu plochých striech. Pri dodržaní technológie
aplikácie je záruka min. 10 rokov,
odrážajú až 85 % slnečného svetla, preto výrazne znižujú prehrievanie striech a namáhanie strešnej konštrukcie. V letných mesiacoch tak prispievajú k nižším nákladom na klimatizáciu priestorov.

Vlastnosti:
Náter odoláva extrémnym poveternostným podmienkam,
padajúcej a stojatej vode, plesniam a nečistotám. Tieto
vlastnosti si dlhodobo udržiava. Má vynikajúce adhézne
vlastnosti – spoľahlivo priľne na väčšinu podkladov. Je
odolnejší ako nátery na báze akrylátov, urethanu, asfaltu
alebo hypalonu.

Odraz 17 %
Neošetrená
strecha

 absorbuje 83 % slnečnej energie,

Široké možnosti využitia:

 zahrieva sa interiér budovy,
 zvyšuje náklady na ochladzovanie
budovy.

Náter je určený na prekrytie existujúcej krytiny, a to najmä pre:
 staršie, asfaltom alebo asfaltovou lepenkou pokrývané strechy,
 strechy pokryté bituménovými šindľami alebo pásmi,
 plechové strechy, strechy z betónu alebo azbestových
kompozitných materiálov,
 staré strechy pokrývané gumovými EPDM pásmi alebo fóliami
typu TPO/CPA,
 odkvapy, žľaby a komíny,
 sklovláknité povrchy,
 strechy už v minulosti natierané.
Dobré skúsenosti sú s aplikáciou náteru na priemyselných halách,
administratívnych budovách, výrobných prevádzkach, logistických
skladoch, bytových domoch, športových halách, školách a podobne.

Odraz 85 %
Strecha ošetrená
špeciálnym náterom

 absorbuje 15 % slnečnej energie,
 chladnejší interiér budovy,
 nižšie náklady na ochladzovanie
budovy.

innogy je profesionálny partner pre priemyselné
a špeciálne nátery
1. innogy (do 1. októbra 2016 RWE) má bohaté skúsenosti v energetike a energetických riešeniach,
2. zabezpečujeme odbornú aplikáciu náteru,
3. súčasťou aplikácie je aj utesnenie špár a aplikácia špeciálnej pásky na najviac poškodené časti
pôvodnej krytiny,
4. na nátery je poskytovaná 10 ročná záruka pri dodržaní predpísanej technológie aplikovania.

Pridajte sa k našim zákazníkom,
ktorí už využívajú výhody nových
hydroizolačných náterov.
Referencie nájdete na www.innogy.sk/referencie.
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