Sanacija ravnih streh

STREFLEX
Zelo fleksibilna in visoko oprijemljiva,
enokomponentna polimerna bitumenska
zmes, namenjena za popravilo vseh vrst
starih in razpokanih polimernih in ostalih
bitumenskih hidroizolacij na ravnih strehah,
z minimalnim naklonom 3O.

PREDNOSTI IN PODROČJA UPORABE:

•
•
•
•
•
•

Sanacija vseh vrst bitumenskih hidroizolacij na ravnih strehah;
Visoka vsebnost polimerov;
Visoko fleksibilna premostitev razpok, do 370% raztezek;
Odpornost na UV žarke in vse vremenske vplive;
Enostavno čiščenje orodja z vodo;
Izdelek je brez topil in okolju prijazen.
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S STREFLEX-om brez večjega napora,
zelo enostavno in kakovostno obnovimo
ter popravimo staro ravno streho, ki pušča,
površina pa dolgoročno postane odporna
na vse vremenske vplive kot so voda, UV
žarki, itd.
Pred pričetkom dela je potrebo zagotoviti
vsaj 24 ur suhega vremena. Najprej
je potrebno s površine odstraniti vso
umazanijo in nevezane delce ter morebitne
maščobe (Slika 1).
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Zaradi zagotavljanja visoke plastičnosti in
vodo nepropustnosti ter izredne elastičnosti
je STREFLEX idealen proizvod za sanacijo
in zaporo starih razpokanih in preperelih
bitumenskih hidroizolacij ter kritin na vseh
ravnih strehah, nadstreških ipd.

Na čisto površino je potrebno nanesti
osnovni bitumenski premaz HIBIPREM
s katerim zagotovimo visoko lepilno
sposobnost površine (Slika 2 ).
Ko se HIBIPREM posuši kar traja cca.
12 ur in je odvisno od višine zračne vlage
ter pogojev okolja, začnemo z nanosom
STREFLEX-a. STREFLEX se nanaša
v dveh slojih z valjčkom ali čopičem, pri
čemer mora biti prvi sloj popolnoma suh
pred nanosom drugega sloja (Slika 3 in 4 ).
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Za večjo obstojnost in daljšo življenjsko
dobo se med sloje priporoča vgradnja
mrežice iz steklenih vlaken, na ta način
pa se poveča tudi tlačna trdnost površine
(Slika 5 ).
V 12-24 urah po končanju dela je površina
odporna na vse vremenske vplive.
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Proizvod je brez topil in okolju prijazen.

S POUDARKOM NA KAKOVOSTI
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Za vse proizvode imamo certifikate o ustrezni kakovosti
po SIST EN in znak kakovosti
ter izjave o skladnosti s
standardi. Za trženje proizvodov našega prodajnega
programa imamo sklenjene dolgoročne ekskluzivne pogodbe
s čimer zagotavljamo nemoteno oskrbo vseh naših kupcev!

