BRAMAC ISTOTA
Zvýšená ochrana a záruka
Systém s kvalitnými strešnými doplnkami so zvýšenou ochranou a predĺženou písomnou zárukou. V spojení s akýmkoľvek
modelom škridly Bramac  je vhodný pre rekonštrukcie a novostavby s obytným podkrovím.

Zloženie balíčka BRAMAC ISTOTA
Popis

Strešné príslušenstvo

Poistná
hydroizolácia
(strešná fólia)

Strešné príslušenstvo
Velitech 120

2-vrstvová cenovo výhodná nedifúzna strešná fólia na strechy bez debnenia
a do neobytných podkroví od sklonu 22°. Má vysokú odolnosť voči pretrhnutiu
a prieniku vody.

Pro Plus
Resistant 140

3-vrstvová vysokodifúzna fólia na strechy od sklonu 22º, s možnosťou pokládky priamo na tepelnú izoláciu, aj na debnenie. Má vysokú odolnosť voči
pretrhnutiu a nedochádza k jej vlneniu pri pokládke a napínaní na krokvách.
S úpravou Resistant je navyše odolná proti impregnácii na strešných latách.

Universal 2S
Resistant

4-vrstvová vysokodifúzna fólia na plné debnenie od sklonu 15°. Je odolná  voči
oderu na debnení a vďaka výstužnej mriežke aj voči roztrhnutiu. Dve integrované lepiace pásky zabezpečujú dokonalé vetrotesné napojenie jednotlivých pásov
fólie. S úpravou Resistant je navyše odolná proti impregnácii na strešných latách.

Maximum 2S

Robustná 3-vrstvová difúzna fólia s monolitickou polyuretánovou vrstvou nanesenou na polyesterovej netkanej textílii, vystužená mriežkou z polyesterových
vlákien. Položiť ju možno priamo na tepelnú izoláciu i na debnenie. Dve integrované lepiace pásky zabezpečujú dokonalé vetrotesné napojenie jednotlivých pásov fólie. Je navyše odolná proti všetkým impregnačným prostriedkom na drevo.

Comfort - Seal
Resistant 255

Unikátna robustná, difúzne otvorená fólia, vodotesná aj pri prepichnutí klincom,
bez potreby ďalších nákladov a opatrení na utesnenie. Plošná hmotnosť až 255g/
m2 a inovatívna dvojitá lepiaca zóna šetrí čas a náklady a zabraňuje prieniku vody
v miestach prepichnutia klincom, aj bez použitia tesniacich pások pod kontralaty.

Aerofirst

Vetrací pás hrebeňa strechy, ktorý zabezpečuje dodatočné odvetranie hrebeňa
a tiež chráni pred hnaným dažďom a snehom.

Figaroll Plus

Výborný systém odvetrania hrebeňa a nároží pomocou zdvojených vetracích
kanálikov zabezpečuje zníženie teploty interiéru a chráni tak krov pred vlhkosťou, tvorbou plesní a hnilobou dreva.

Ochranná mriežka
Bramac

Zabezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím vtáctva. Štetiny
majú dĺžku až 75 mm a navyše sú vzájomne previazané, čo zvyšuje ich robustnosť.
Vďaka mohutnejšej konštrukcii nie je krehká pri pokládke ani pri nízkych teplotách.

Vetrací pás
Bramac Vent

Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Väčšie otvory v páse zabezpečujú
lepší prístup vzduchu pre odvetranie. 	

Hliníkový vetrací
pás Bramac Vent

Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Je vyrobený z trvanlivého hliníka
s výraznou perforáciou, ktorá umožňuje spoľahlivé nasávanie vzduchu do strechy. Odolný voči kunám a hlodavcom, tvarovo stály a obojstranne použiteľný.
Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej fólie mimo konštrukciu strechy. Chráni
pred zatečením vody zo strešnej fólie do rímsy a fasády.

Hrebeň a nárožie

Odkvapová hrana

Výhody pre vás

Odkvapový plech
Napojenie
na krytinu

Wakaf lex

Napája strešný plášť na prestupujúce murované konštrukcie (komín, vikier,
múr,...) a zabezpečuje lepšiu tesnosť ako plechové riešenie. Je vyrobený bez
použitia olova, čím nezaťažuje životné prostredie (napr. neznehodnotí dažďovú
vodu zo strechy na polievanie).

Úžľabie

Hliníkový pás úžľabia
šírky 500 mm

Farebne zhodný so všetkými štandardnými farbami krytín Bramac a vďaka
rebrovaniu jeho tela lepšie odolá tlaku snehu.

S týmto balíčkom získate výnimočnú 15-ročnú záruku na funkčnosť vašej strechy ako celku. V prípade akéhokoľvek problému so zatekaním vám Bramac nielen dodá náhradný zlyhaný výrobok, ale aj na svoje náklady uvedie strechu do 100 %
stavu. Podmienkou získania funkčnej záruky je registrácia na www.bramac.sk, na základe ktorej bude vydaný záručný list.

