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Systém servisních
prohlídek
• místní šetření odborným
pracovníkem

• lokalizace nejvíce degradovaných
míst v ploše
– místa, kde dochází k zadržovaní
dešťových vod – čočka
– mechanické narušení po řemeslnících
(dodatečné instalace VZT, antén,

světlíků a jiné)

• navržení vhodné technologie
opravy

Ukázky typů oprav
Na základě provedené technické
prohlídky následuje realizace opravy
technologií PLASTONIT - S.O.S., kdy v
rámci této dílčí opravy nejvíce
poškozených míst je zaručena těsnost
střešního pláště.
Již tato oprava zajišťuje investorovi
neprostupnost vody:
•
•
•
•

do skladby střešního pláště
tepelné izolace
nosné konstrukce
nehrozí průsak do skladových prostor
nájemce

Tento způsob opravy se běžně pohybuje
v rozsahu 8-10% celkové plochy
střešního pláště

Ukázky typů oprav
Technologie
S.O.S.
Jedná se o systém
postupné opravy, kdy v
první v krocích:
1/ příprava povrchu
2/ tmelení
3/ položení technické
rohože a aplikace prvního
nátěru
4/
tato technologie se
realizuje u všech nejvíce
narušených
míst
a
nejvíce namáhaných míst

Ukázky typů oprav
Technologie „LAMINACE“ (lehká – těžká)
• Tyto systémy navazují
již
na
realizované
opravy S.O.S
• Jsou 100% adhezní a při
aplikaci dochází ke
vzájemnému
propojování
• Bezešvá technologie
• Jednoduchá
obnova
celého systému pro
prodloužení životnosti

Cena a garance
•
•

ceny oprav jsou v rozmezí 400,00 – 600,00 Kč/m2 dle typu a stavu původní izolace
cena opravy 1bm v šíří 30cm je v rozmezí 150,00 – 200,00 Kč
– Na asfaltový pás může po horizontu 2 let použít „Lehkou laminaci“ v ceně 350,00 –
450,00 Kč/m2 a s garancí 5 let (z důvodu nedostatku financí)
– Další možnost opravy je „Těžká laminace“ v ceně 450,00 – 550,00 Kč/m2 a
s garancí 8 let i pro starší modifikované pásy s ochranným posypem, které je
potřeba zatřít větším množstvím izolační stěrky PLASTONIT
– V případě, že investor nemá dostatek finančních prostředků lze použít pouze
jednoduchý systém patentní vrstvy, kdy je provedena realizace válečkováním
materiálu PLASTONIT SILVER v jedné vrstvě, která výrazně pomůže snížit
namáhání asfaltového pásu. V jedné vrstvě se spotřebou 0,5 – 0,7 kg/m2
v závislosti na podkladu a stavu degradace. Cena této opravy je 150,00 – 200,00
Kč/m2. Tato vrstva zabezpečí reflexní efekt a minimalizuje tak rizika namáhání
střešního pláště. Záruka na tuto opravu je v rozmezí 1-2 roky dle typu a stavu
střešního pláště. I na tuto patentní vrstvu lze aplikovat celé systémy laminací
PLASTONIT (Lehká a Těžká). Následná aplikace na původní opravu
z PLASTONITu tyto vrstvy propojuje a nedochází tak ke ztrátám. Vše je navázané

Děkujeme za pozornost

