
UŽTIKRINIMAS 
DANGOS 
ARMUOJANČIO 
SLUOKSNIO SVORIS

NE MAŽESNIS NEI
300 g/m2

[g/m2]

POLBIT EXTRA Top 5,6 Greitasis Profi lis® SBS

ICOPAL FLAGMANAI
– PREMIUM DANGOS
Nauja kokybės sąvokawww.icopal.lt

LEISTINI DANGŲ NUOKRYPIAI TIK TEIGIAMI, NEIGIAMŲ NUOKRYPIŲ NĖRA

Bituminių dangų parametrai nuolat tikrinami

mažesnė 
emisija   

sunaudojama 
mažiau
dujų

A p l i n k ą  t a u s o j a n t i s  g a m i n y s

UŽTIKRINAMAS 
DANGOS LANKSTUMAS 
ŽEMOJE 
TEMPERATŪROJE

NE MAŽIAU NEI
-30˚C

[ ˚C]

UŽTIKRINAMAS 
DANGOS STORIS

[mm]

(5,6÷5,8) mm

UŽTIKRINAMA 
DIDŽIAUSIA 
NUTRAUKIMO JĖGA
- IŠILGAI
- SKERSAI[N/5 cm]

IŠILGAI (1200 ÷ 1400) N
SKERSAI (900 ÷ 1100) N 

• Hidroizoliacija 

• Vieno arba dviejų sluoksnių danga

• Naudojimas: skirta visų rūšių stogams

• 25 metų vardinė ICOPAL kokybės garantija

Profi liuota dangos apačia garantuoja tolygų ir 30%  trum-
pesnį dangos prilydimo laiką, apsaugodama vidinę bitumo 
ir SBS kaučiuko struktūrą. Dėl to išlaikomi deklaruojami prie 
pagrindo prilydytos dangos parametrai. Taip pašalinama ri-
zika, kad danga bus ne visiškai prilydyta prie pagrindo ir 
toje vietoje atsiras pūslių.

Viršutinis dangos  sluoksnis – tai keraminis vandeniui atspa-
rus mineralinis pabarstas, kaitintas aukštoje temperatūroje, 
mėlynos spalvos. Pabarstas absorbuoja labai mažai van-
dens, todėl vanduo neįsiskverbia į jį. Žiemą vanduo užšąla 
paviršiuje, nepažeisdamas pabarsto struktūros. Dėl to jis 
išlieką tvirtai prikibęs prie dangos paviršiaus, taip apsau-
godamas ją nuo UV spindulių. 

Dėl Greitojo profi lio® SBS technologijos dangos apačios 
paviršius padidėja 40%. Tai garantuoja 100% patikimą 
dangos prilydymą prie pagrindo. Be to, ši technologija net 
30% sutrumpina dangos prilydymo prie pagrindo laiką. 
Dėl mažesnės energijos išeigos nepažeidžiamas pagrindi-
nis hidroizoliacijos sluoksnis, pagamintas iš bitumo ir SBS 
kaučiuko. Tai garantuoja, kad dangos techniniai parametrai 
išliks visą jos eksploatavimo laikotarpį.

Dėl daugiau kaip 50% storesnio pagrindinio bitumo ir SBS 
kaučiuko hidroizoliacijos sluoksnio esančio virš armuo-
jančio sluoksnio, pagaminto iš poliesterio audinio, ši danga:
- turi daugiau kaip 50% geresnes hidroizoliacines savybes, 
-  yra daugiau kaip 50% atsparesnė ardančiam UV saulės 

spindulių poveikiui,
-  daugiau kaip 50% didesnis apsauginio keraminio pabar-

sto sukibimas su bitumu.

Greitojo profi lio® SBS dangos sandara

skirta naudoti ant stogo

dangą ardančių UV saulės 
spindulių poveikis

vandens, ledo, 
sniego poveikis

pagrindinis hidroizoliacijos sluoksnis, 
užtikrinantis sandarumą

dangos apačia

dangos apačia

pagrindinis pastorintas
hidroizoliacijos sluoksnis

keraminis, vandeniui atsparus 
mineralinis pabarstas

poliesterio audinio vieta 

ICOPAL vardinės garantijos registravimas internetu www.gwarancje.icopal.pl per 45 dienas nuo gaminio įsigijimo dienos.

25 metų
www.gwarancje.icopal.pl

ICOPAL vardinė kokybės garantija   

Fotografuota laboratorinėmis sąlygomis su stereoskopiniu mikroskopu OLYMPUS SZ 61. 

STATYBOS TECHNIKOS INSTITUTAS

Vardinė registracija  –  Jūsų garantija registruojama „Icopal“ duomenų bazėje ir turi savo numerį.

Aišku ir skaidru   –  suteiktoje rašytinėje garantijoje, nieko nerašome „smulkiu šriftu“.

Paprasta ir prieinama  –  Jums nereiks prašyti garantijos; galite ją užregistruoti www.gwarancje.icopal.pl.

Saugu    –  per 130 metų įgyta technologinė patirtis ir aukščiausios kokybės gaminių išmanymas.

Kiekvienam
pagamintam 

1 mln. m²

250 m²

ICOPAL PREMIUM dangų
techninis įvertinimas 

taikomas tik 

Šaltinis: ICOPAL statistika; 2003–2013 m

Icopal Flagmanų – Premium dangų grupei taikoma individuali, savanoriška kontrolė, kurią vykdo nepriklausoma notifikuota mokslo tiriamoji įstaiga Statybos technikos institutas Varšuvoje. Kas 
mėnesį instituto atstovai tiesiogiai rinkoje įsigyja nuo gamintojo (ICOPAL) nepriklausomu būdu ir su juo nesusijusiose vietose ICOPAL Premium dangų ritinius ir atlieka bandymus. Patikrinę jų 
parametrus pateikia ataskaitą su kontrolinių bandymų rezultatais. Šie rezultatai skelbiami nepriklausomose žiniasklaidos priemonėse.

NAUJOS KARTOS ATSPARUS VANDENIUI ICOPAL 
RITININIŲ DANGŲ PABARSTAS

Keraminis ICOPAL ritininių dangų pabarstas, 
mėlynos spalvos ir struktūros, kaitintas aukštoje 
temperatūroje.

Įprastas pabarstas.

ICOPAL ritininių dangų pabarstas, absorbuojantis 
labai mažai vandens. Drėgmė neprasiskverbia 
į pabarstą.

Drėgmė įsiskverbia į paprasto pabarsto struktūrą 
tarp atskirų grūdelių.

Pabarstas ant dangos po 5 eksploatavimo metų. Paprasto pabarsto struktūra po pirmos žiemos.

Vanduo užšąla paviršiuje, nepažeisdamas pabarsto 
struktūros. Stabilus pabarstas gerai apsaugo 
hidroizoliacinius ICOPAL ritininių dangų sluoksnius.

-20 ºC

Vanduo įsiskverbia į pabarsto struktūrą ir užšąla, 
suardydamas ir pažeisdamas pabarstą. Atšokęs 
pabarstas nuo dangos su lietaus vandeniu 
nuplaunamas ir užkemša vandens įlajas. Likęs 
dangos sluoksnis be pabarsto pradeda irti.

-5 ºC

ICOPAL
Pasaulinis hidroizoliacijos ekspertas
4 mokslinių tyrimų centrai JAV ir Europoje, 38 gamyklos ir 97 atstovybės visame 
pasaulyje, Įsteigtas 1876 m

KITOS DANGOSICOPAL FLAGMANAI
– PREMIUM DANGOS

DANGOS VIRŠUS – KERAMINIS NAUJOS KARTOS PABARSTAS 

GREITOJO PROFILIO® SBS 
DANGOS APAČIA

• Hidroizoliacija

• Naudojimas: požeminėms pastatų dalims, tera-
soms, automobilių stovėjimo aikštelėms ir t.t.

• 50-99 metų vardinė ICOPAL kokybės garantija

FUNDAMENT 4,0 Greitasis Profi lis® SBS

mažesnė 
emisija   

sunaudojama 
mažiau
dujų

A p l i n k ą  t a u s o j a n t i s  g a m i n y s

ICOPAL FLAGMANAI
– PREMIUM DANGOS
Nauja kokybės sąvokawww.icopal.lt

UŽTIKRINAMAS 
DANGOS LANKSTUMAS 
ŽEMOJE 
TEMPERATŪROJE

NE MAŽIAU NEI
-12˚C

[ ˚C]

UŽTIKRINIMAS 
DANGOS 
ARMUOJANČIO 
SLUOKSNIO 
SVORIS

NE MAŽESNIS NEI
250 g/m2

[g/m2]

UŽTIKRINAMAS 
DANGOS STORIS

[mm]

(4,0÷4,2) mm

UŽTIKRINAMA 
DIDŽIAUSIA NU-
TRAUKIMO JĖGA
- IŠILGAI
- SKERSAI[N/5 cm]

IŠILGAI (1000 ÷ 1200) N
SKERSAI (800 ÷ 1000) N 

LEISTINI DANGŲ NUOKRYPIAI TIK TEIGIAMI, NEIGIAMŲ NUOKRYPIŲ NĖRA

Bituminių dangų parametrai nuolat tikrinami

FUNDAMENT 4,0 Greitasis Profi lis® SBS
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[metų] [metų] [g/m2] [mm] [N/5 cm] [%] [°C] [°C] [m2] [kg] [vnt.]

50
arba

99

Atitinka
pamatų 

 eksploatavimo 
trukmę

Poliesterio audinys 250 4,0 (-0, +0,2) / (4,0 ÷ 4,2)
išilgai: 1000 (-0, +200) / (1000 ÷ 1200) 

skersai: 800 (-0, +200) / (800 ÷ 1000)
50 / 50

(+/-10)
-12 - 7,5 41 20

1.  FUNDAMENT 4,0 – tai speciali prilydoma danga, skirta hidroizoliuoti labai svarbioms požeminėms pastatų ir statinių dalims, naudojama vieno arba dviejų sluoksnių sistemose, taip pat tinkanti terasų bei automobilių stovėjimo 
aikštelių hidroizoliacijai; šią dangą rekomenduoja Statybos technikos institutas (Varšuva): techninės rekomendacijos RT ITB 1130 „ICOPAL saugūs pamatai – speciali pastatų ir statinių pamatų apsaugos sistema“.

2.  FUNDAMENT 4,0 – danga skirta statybos objektų požeminių dalių hidroizoliacijai tais atvejais, kai pamatai yra veikiami gruntinio vandens, taip pat visų rūšių hidroizoliacijai, įskaitant „sėdančius“ objektus ir esančius pavojingose 
kalnų teritorijose.

3.  FUNDAMENT 4,0 – tai užtikrinti dangos naudojimo parametrai įrengus dangą paskirties vietoje – geri parametrai išlaikomi dėl daugiau kaip 30% greitesnio dangos apatinės profiliuotos pusės prilydymo, todėl nesuardomi sintetinio 
SBS kaučiuko ir bituminės dangos ryšiai veikiant aukštai dujų degiklio liepsnos temperatūrai (virš 800 °C).

4.   FUNDAMENT 4,0 – tai rašytinė - vardinė 99 metų garantija skirta hidroizoliacijai, registruojama ICOPAL duomenų bazėje, galima dėl:
–  specialios dangos sandaros, pritaikytos pastatų požeminių dalių hidroizoliavimui (viršutinėje dangos pusėje esanti apsauginė plėvelė atspari UV saulės spindulių poveikiui iki 6 mėnesių, apatinė dangos pusė gaminama pagal Greitojo 

Profilio® SBS technologiją), 
–  daugiau kaip 50% storesnio pagrindinio bituminio sluoksnio po dangos armuojančiu sluoksniu, apsaugančio nuo gruntinio vandens spaudimo,
–  sustiprintos viršutinės dangos pusės, apsaugančios nuo dinaminių ir statinių apkrovų bei mechaninių pažeidimų atliekant statybos darbus,  
–  gamintojo garantuojamo ir deklaruojamo dangos storio (be neigiamo nuokrypio); tai reiškia, kad dangos storis yra nuo 4,0 iki 4,2 mm,
–  hidroizoliacijos patvarumo – per dangą neperauga augalų ūgliai ir šaknys, ir atsparumo biologinei korozijai esančiai grunte,
–  receptūros, specialiai sukurtos ICOPAL grupės plėtros skyriuose JAV, pagal kurią gaminant dangą naudojama du kartus daugiau 4 rūšių sintetinio SBS kaučiuko ir specialios neirstančios gumos, kuri išlieka lanksti žemoje temperatūroje, 

net iki -12°C.
Pamatams skirtą dangą FUNDAMENT 4,0 Greitasis Profilis® SBS galima atpažinti praėjus daug metų nuo jos įrengimo, nes jos paviršiuje įlydytos elektroninės lustinės kortelės, kuriose įrašyta pagrindinė informacija apie dangos tipą ir 
pagaminimo data.

5.  FUNDAMENT 4,0 –  tai atspari neperplėšiama danga, puikiai atlaikanti įrengimo darbus žiemą, jos mechaninis atsparumas dinaminiam pradūrimui daugiau kaip 5 kartus didesnis negu paprastų SBS dangų, tokį 
atsparumą lemia armuojantis sluoksnis, pagamintas iš karštuoju būdu grūdinto poliesterio audinio, ne mažesnio kaip 250 g/m2 svorio. Dėl to pasiekiamos labai didelės nutraukimo jėgų vertės: išilgai min. - 1000 N, skersai min. - 800 N, 
užtikrinant santykinį pailgėjimą 50%.

6. FUNDAMENT 4,0 – tai 100%  tvirtas dangos prilydimas prie pagrindo, dėl 40% padidinto smulkiai profiliuoto prilydomo apatinio dangos paviršiaus.

Produktą rekomenduoja ir kontroliuoja
STATYBOS TECHNIKOS INSTITUTAS

Varšuvoje

Techninė rekomendacija 
RT ITB 1170

SPECIALI DANGA, SKIRTA HIDROIZOLIUOTI POŽEMINĖMS PASTATŲ DALIMS, ATSPARI PAŽEIDIMAMS, ILGAAMŽIŠKA

Gaminio numeris
Notifi kuota

UŽTIKRINAMAS DANGOS STORIS
TIK SU TEIGIAMU NUOKRYPIU,

NEIGIAMŲ NUOKRYPIŲ NĖRA

UŽTIKRINIMAS DANGOS ARMUOJANČIO
SLUOKSNIO SVORIS,

NE MAŽESNIS NEI

UŽTIKRINAMAS DANGOS LANKSTUMAS ŽEMOJE
TEMPERATŪROJE, KURIOJE DANGA NESUTRŪKINĖJA,

NE MAŽESNIS NEI

UŽTIKRINAMA DIDŽIAUSIA NUTRAUKIMO JĖGA, 
KURIAI VEIKIANT DANGA PLYŠTA (IŠILGAI ARBA SKERSAI) 

– TIK ESANT TEIGIAMAM NUOKRYPIUI
NEIGIAMŲ NUOKRYPIŲ NĖRA

•  dangos pilnai armuotos, bitumas  
modifikuotas sintetiniu kaučiuku  SBS

•  dangos specialiai suprojektuotos ir 
pritaikytos mūsų klimato sąlygoms

•  didelis atsparumas terminiams 
susitraukimams, dėl to dangose 
neatsiranda mikroįtrūkimų

•  ilga dangų eksploatavimo trukmė, ilgesnė 
už deklaruojamą garantinį laikotarpį; kuo 
daugiau SBS kaučiuko, tuo ilgiau danga 
išlieka tinkama eksploatuoti

DEKLARUOJAMAS DANGOS
LANKSTUMAS
>NE MAŽESNIS NEI< -12ºC 

Lankstumo bandymas -12ºC

Bandymo temperatūra -12°C

• užtikrinama patikima hidroizoliacija
• reikiamas atsparumas UV spinduliams 
•  ilga dangos eksploatavimo trukmė, kurią patvirtina 

suteikiama nuo 50 iki 99 metų garantija
• gamybos ir technologijos preciziškumas

DEKLARUOJANT DANGOS STORĮ >NE MAŽIAU KAIP< 

Deklaruojamas ir kontroliuojamas dangos storis: 
4,0 (-0, +0,2) mm, t. y. intervalas (4,0 ÷ 4,2) mm

Neigiamų nuokrypių nėra

DEKLARUOJAMA NUTRAUKIMO JĖGA
>NE MAŽESNĖ KAIP< 
• geras dangos atsparumas dinaminiam poveikiui
•  reikiamas atsparumas plyšimui ir mechaniniams pažeidimams 

įrengiant dangą ant stogo 
•  geras fizinis ir mechaninis atsparumas temperatūros pokyčiams 

(temperatūrai dažnai keičiantis iš teigiamos į neigiamą)
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Deklaruojama didžiausia nutraukimo 
jėga iki plyšimo:
• išilgai 1000 (-0, +200) / (1000 ÷1200)
• skersai 800 (-0, +200) / (800 ÷1000)

Neigiamų nuokrypių nėra 

NEPLYŠTA

NEPLYŠTA

PLYŠTA

800

1000

1200

[N] pvz.: išilgai

•  patvirtinti armuojančio sluoksnio svorio remiantis 
standartu nereikia; tai gamintojo kokybės įrodymas 

•  kuo didesnis armuojančio sluoksnio svoris, tuo 
mažesnė broko rizika 

•  garantuojamas aukštas deklaruojamų jėgų 
parametrų lygis

•  labai stabilūs matmenys
•  dangos kokybės ir gamintojo sąžiningumo įrodymas
•  deklaruojamas armuojančio sluoksnio svoris 

užtikrina gaminio saugumą ir kokybiškumą

DEKLARUOJAMAS, GARANTUOJAMAS IR
KONTROLIUOJAMAS ARMUOJANČIO 
SLUOKSNIO SVORIS >NE MAŽESNIS NEI<

4,0 mm

(4
,0

 ÷
 4

,2
) m

m

(-0, +0,2) mm

min. 250 g/m²

ATSPARI BET KOKIOMS SĄLYGOMS STATYBVIETĖJE!

ARMUOJANČIO SLUOKSNIO SVORIS 
250 g/m2 BANDYMO METU



• Hidroizoliacija

• Naudojimas: požeminėms pastatų dalims, tera-
soms, automobilių stovėjimo aikštelėms ir t.t.

• 50-99 metų vardinė ICOPAL kokybės garantija

FUNDAMENT 4,0 Greitasis Profi lis® SBS

mažesnė 
emisija   

sunaudojama 
mažiau
dujų

A p l i n k ą  t a u s o j a n t i s  g a m i n y s

ICOPAL FLAGMANAI
– PREMIUM DANGOS
Nauja kokybės sąvokawww.icopal.lt

UŽTIKRINAMAS 
DANGOS LANKSTUMAS 
ŽEMOJE 
TEMPERATŪROJE

NE MAŽIAU NEI
-12˚C

[ ˚C]

UŽTIKRINIMAS 
DANGOS 
ARMUOJANČIO 
SLUOKSNIO 
SVORIS

NE MAŽESNIS NEI
250 g/m2

[g/m2]

UŽTIKRINAMAS 
DANGOS STORIS

[mm]

(4,0÷4,2) mm

UŽTIKRINAMA 
DIDŽIAUSIA NU-
TRAUKIMO JĖGA
- IŠILGAI
- SKERSAI[N/5 cm]

IŠILGAI (1000 ÷ 1200) N
SKERSAI (800 ÷ 1000) N 

LEISTINI DANGŲ NUOKRYPIAI TIK TEIGIAMI, NEIGIAMŲ NUOKRYPIŲ NĖRA

Bituminių dangų parametrai nuolat tikrinami

FUNDAMENT 4,0 Greitasis Profi lis® SBS
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[metų] [metų] [g/m2] [mm] [N/5 cm] [%] [°C] [°C] [m2] [kg] [vnt.]

50
arba

99

Atitinka
pamatų 

 eksploatavimo 
trukmę

Poliesterio audinys 250 4,0 (-0, +0,2) / (4,0 ÷ 4,2)
išilgai: 1000 (-0, +200) / (1000 ÷ 1200) 

skersai: 800 (-0, +200) / (800 ÷ 1000)
50 / 50

(+/-10)
-12 - 7,5 41 20

1.  FUNDAMENT 4,0 – tai speciali prilydoma danga, skirta hidroizoliuoti labai svarbioms požeminėms pastatų ir statinių dalims, naudojama vieno arba dviejų sluoksnių sistemose, taip pat tinkanti terasų bei automobilių stovėjimo 
aikštelių hidroizoliacijai; šią dangą rekomenduoja Statybos technikos institutas (Varšuva): techninės rekomendacijos RT ITB 1130 „ICOPAL saugūs pamatai – speciali pastatų ir statinių pamatų apsaugos sistema“.

2.  FUNDAMENT 4,0 – danga skirta statybos objektų požeminių dalių hidroizoliacijai tais atvejais, kai pamatai yra veikiami gruntinio vandens, taip pat visų rūšių hidroizoliacijai, įskaitant „sėdančius“ objektus ir esančius pavojingose 
kalnų teritorijose.

3.  FUNDAMENT 4,0 – tai užtikrinti dangos naudojimo parametrai įrengus dangą paskirties vietoje – geri parametrai išlaikomi dėl daugiau kaip 30% greitesnio dangos apatinės profiliuotos pusės prilydymo, todėl nesuardomi sintetinio 
SBS kaučiuko ir bituminės dangos ryšiai veikiant aukštai dujų degiklio liepsnos temperatūrai (virš 800 °C).

4.   FUNDAMENT 4,0 – tai rašytinė - vardinė 99 metų garantija skirta hidroizoliacijai, registruojama ICOPAL duomenų bazėje, galima dėl:
–  specialios dangos sandaros, pritaikytos pastatų požeminių dalių hidroizoliavimui (viršutinėje dangos pusėje esanti apsauginė plėvelė atspari UV saulės spindulių poveikiui iki 6 mėnesių, apatinė dangos pusė gaminama pagal Greitojo 

Profilio® SBS technologiją), 
–  daugiau kaip 50% storesnio pagrindinio bituminio sluoksnio po dangos armuojančiu sluoksniu, apsaugančio nuo gruntinio vandens spaudimo,
–  sustiprintos viršutinės dangos pusės, apsaugančios nuo dinaminių ir statinių apkrovų bei mechaninių pažeidimų atliekant statybos darbus,  
–  gamintojo garantuojamo ir deklaruojamo dangos storio (be neigiamo nuokrypio); tai reiškia, kad dangos storis yra nuo 4,0 iki 4,2 mm,
–  hidroizoliacijos patvarumo – per dangą neperauga augalų ūgliai ir šaknys, ir atsparumo biologinei korozijai esančiai grunte,
–  receptūros, specialiai sukurtos ICOPAL grupės plėtros skyriuose JAV, pagal kurią gaminant dangą naudojama du kartus daugiau 4 rūšių sintetinio SBS kaučiuko ir specialios neirstančios gumos, kuri išlieka lanksti žemoje temperatūroje, 

net iki -12°C.
Pamatams skirtą dangą FUNDAMENT 4,0 Greitasis Profilis® SBS galima atpažinti praėjus daug metų nuo jos įrengimo, nes jos paviršiuje įlydytos elektroninės lustinės kortelės, kuriose įrašyta pagrindinė informacija apie dangos tipą ir 
pagaminimo data.

5.  FUNDAMENT 4,0 –  tai atspari neperplėšiama danga, puikiai atlaikanti įrengimo darbus žiemą, jos mechaninis atsparumas dinaminiam pradūrimui daugiau kaip 5 kartus didesnis negu paprastų SBS dangų, tokį 
atsparumą lemia armuojantis sluoksnis, pagamintas iš karštuoju būdu grūdinto poliesterio audinio, ne mažesnio kaip 250 g/m2 svorio. Dėl to pasiekiamos labai didelės nutraukimo jėgų vertės: išilgai min. - 1000 N, skersai min. - 800 N, 
užtikrinant santykinį pailgėjimą 50%.

6. FUNDAMENT 4,0 – tai 100%  tvirtas dangos prilydimas prie pagrindo, dėl 40% padidinto smulkiai profiliuoto prilydomo apatinio dangos paviršiaus.

Produktą rekomenduoja ir kontroliuoja
STATYBOS TECHNIKOS INSTITUTAS

Varšuvoje

Techninė rekomendacija 
RT ITB 1170

SPECIALI DANGA, SKIRTA HIDROIZOLIUOTI POŽEMINĖMS PASTATŲ DALIMS, ATSPARI PAŽEIDIMAMS, ILGAAMŽIŠKA

Gaminio numeris
Notifi kuota

UŽTIKRINAMAS DANGOS STORIS
TIK SU TEIGIAMU NUOKRYPIU,

NEIGIAMŲ NUOKRYPIŲ NĖRA

UŽTIKRINIMAS DANGOS ARMUOJANČIO
SLUOKSNIO SVORIS,

NE MAŽESNIS NEI

UŽTIKRINAMAS DANGOS LANKSTUMAS ŽEMOJE
TEMPERATŪROJE, KURIOJE DANGA NESUTRŪKINĖJA,

NE MAŽESNIS NEI

UŽTIKRINAMA DIDŽIAUSIA NUTRAUKIMO JĖGA, 
KURIAI VEIKIANT DANGA PLYŠTA (IŠILGAI ARBA SKERSAI) 

– TIK ESANT TEIGIAMAM NUOKRYPIUI
NEIGIAMŲ NUOKRYPIŲ NĖRA

•  dangos pilnai armuotos, bitumas  
modifikuotas sintetiniu kaučiuku  SBS

•  dangos specialiai suprojektuotos ir 
pritaikytos mūsų klimato sąlygoms

•  didelis atsparumas terminiams 
susitraukimams, dėl to dangose 
neatsiranda mikroįtrūkimų

•  ilga dangų eksploatavimo trukmė, ilgesnė 
už deklaruojamą garantinį laikotarpį; kuo 
daugiau SBS kaučiuko, tuo ilgiau danga 
išlieka tinkama eksploatuoti

DEKLARUOJAMAS DANGOS
LANKSTUMAS
>NE MAŽESNIS NEI< -12ºC 

Lankstumo bandymas -12ºC

Bandymo temperatūra -12°C

• užtikrinama patikima hidroizoliacija
• reikiamas atsparumas UV spinduliams 
•  ilga dangos eksploatavimo trukmė, kurią patvirtina 

suteikiama nuo 50 iki 99 metų garantija
• gamybos ir technologijos preciziškumas

DEKLARUOJANT DANGOS STORĮ >NE MAŽIAU KAIP< 

Deklaruojamas ir kontroliuojamas dangos storis: 
4,0 (-0, +0,2) mm, t. y. intervalas (4,0 ÷ 4,2) mm

Neigiamų nuokrypių nėra

DEKLARUOJAMA NUTRAUKIMO JĖGA
>NE MAŽESNĖ KAIP< 
• geras dangos atsparumas dinaminiam poveikiui
•  reikiamas atsparumas plyšimui ir mechaniniams pažeidimams 

įrengiant dangą ant stogo 
•  geras fizinis ir mechaninis atsparumas temperatūros pokyčiams 

(temperatūrai dažnai keičiantis iš teigiamos į neigiamą)
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o
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Deklaruojama didžiausia nutraukimo 
jėga iki plyšimo:
• išilgai 1000 (-0, +200) / (1000 ÷1200)
• skersai 800 (-0, +200) / (800 ÷1000)

Neigiamų nuokrypių nėra 

NEPLYŠTA

NEPLYŠTA

PLYŠTA

800

1000

1200

[N] pvz.: išilgai

•  patvirtinti armuojančio sluoksnio svorio remiantis 
standartu nereikia; tai gamintojo kokybės įrodymas 

•  kuo didesnis armuojančio sluoksnio svoris, tuo 
mažesnė broko rizika 

•  garantuojamas aukštas deklaruojamų jėgų 
parametrų lygis

•  labai stabilūs matmenys
•  dangos kokybės ir gamintojo sąžiningumo įrodymas
•  deklaruojamas armuojančio sluoksnio svoris 

užtikrina gaminio saugumą ir kokybiškumą

DEKLARUOJAMAS, GARANTUOJAMAS IR
KONTROLIUOJAMAS ARMUOJANČIO 
SLUOKSNIO SVORIS >NE MAŽESNIS NEI<

4,0 mm

(4
,0

 ÷
 4

,2
) m

m

(-0, +0,2) mm

min. 250 g/m²

ATSPARI BET KOKIOMS SĄLYGOMS STATYBVIETĖJE!

ARMUOJANČIO SLUOKSNIO SVORIS 
250 g/m2 BANDYMO METU

• Hidroizoliacija

• Naudojimas: požeminėms pastatų dalims, tera-
soms, automobilių stovėjimo aikštelėms ir t.t.

• 50-99 metų vardinė ICOPAL kokybės garantija

FUNDAMENT 4,0 Greitasis Profi lis® SBS

mažesnė 
emisija   

sunaudojama 
mažiau
dujų

A p l i n k ą  t a u s o j a n t i s  g a m i n y s

ICOPAL FLAGMANAI
– PREMIUM DANGOS
Nauja kokybės sąvokawww.icopal.lt

UŽTIKRINAMAS 
DANGOS STORIS

[mm]

(4,0÷4,2) mm

UŽTIKRINAMA 
DIDŽIAUSIA NU-
TRAUKIMO JĖGA
- IŠILGAI
- SKERSAI[N/5 cm]

IŠILGAI (1000 ÷ 1200) N
SKERSAI (800 ÷ 1000) N 

LEISTINI DANGŲ NUOKRYPIAI TIK TEIGIAMI, NEIGIAMŲ NUOKRYPIŲ NĖRA

Bituminių dangų parametrai nuolat tikrinami

UŽTIKRINAMAS 
DANGOS LANKSTUMAS 
ŽEMOJE 
TEMPERATŪROJE

NE MAŽIAU NEI
-12˚C

[ ˚C]

UŽTIKRINIMAS 
DANGOS 
ARMUOJANČIO 
SLUOKSNIO 
SVORIS

NE MAŽESNIS NEI
250 g/m2

[g/m2]

Fundament Greitojo Profi lio® SBS
dangos sandara

1   –  visišką dangos sandarumą ir eksploatavimo trukmę, visą pastato techninio eksploatavimo laiką 
 –  atsparumą biologinei korozijai, kylančiai iš grunto (pelėsiams, sąmanoms, kerpėms, grybeliams, augalų šaknims)

2   –  galimybę pagaminti specialios sandaros dangą 
 –  100% saugumą dėl taisyklingai prilydomo prie pagrindo padidinto profi liuoto apatinio dangos paviršiaus ploto, 

didesnio net iki 40%
 –  pagrindinio hidroizoliacijos sluoksnio patvarumą ir nepažeidžiamumą dėl 30% greitesnio dangos prilydymo 

3  – išsaugotus dangos duomenis ir galimybę atpažinti gaminį po kelių dešimtmečių 

4  –  atsparumą mechaniniams pažeidimams ir UV saulės spindulių poveikiui iki 6 mėnesių 

5  –  daugiau kaip 500% didesnį atsparumą dinaminiam plėšimui atliekant statybos darbus ir atsparumą pamatų 
sėdimui ar kitiems pamato poslinkiams

Speciali dangos FUNDAMENT Greitasis Profi lis® SBS sandara užtikrina: 

1

2

5
3

4

5  naujos kartos poliesterio 
audinys, kelis kartus grūdintas ir 
valcuotas karštuoju būdu, sukurtas 
ir pagamintas pagal individualų 
ICOPAL užsakymą 

3  išmanioji elektroninė 
atmintinė pagaminta pagal 
specialų ICOPAL užsakymą 

MIKROPROCESORIUS

pagrindinis hidroizoliacijos sluoksnis, 
užtikrinantis pamatų sandarumą

4,
0÷

 4
,2

 m
m

1  storesnis ilgaamžiškesnis bitumo, SBS kaučiuko ir biodervų 
dangos sluoksnis – sukurtas pagal cheminę formulę ICOPAL 
Tyrimų ir plėtros departamente; mišinys, kurį sudaro specialių rūšių 
bitumas, trijų rūšių SBS kaučiukas, dviejų rūšių angliavandenilių 
dervos, priedai apsaugantys nuo biologinės korozijos, 
komponentas neleidžiantis pažeisti dangos augalų šaknims

2

NR EP 0.483.274/07.2010

GREITOJO PROFILIO® SBS 
TECHNOLOGIJA

4  sustiprinta viršutinė 
polipropileno plėvelė 
apsauganti dangą nuo UV 
spindulių, pagaminta pagal 
specialų ICOPAL užsakymą 

Fotografuota laboratorinėmis sąlygomis su stereoskopiniu mikroskopu OLYMPUS SZ 61. 

50-99 metų
www.gwarancje.icopal.pl

ICOPAL vardinė kokybės garantija   

EUROPINIS PATENTAS

ICOPAL vardinės garantijos registravimas internetu www.gwarancje.icopal.pl per 45 dienas nuo gaminio įsigijimo dienos.

Fotografuota laboratorinėmis sąlygomis su stereoskopiniu mikroskopu OLYMPUS SZ 61. 

STATYBOS TECHNIKOS INSTITUTAS

Vardinė registracija  –  Jūsų garantija registruojama „Icopal“ duomenų bazėje ir turi savo numerį.

Aišku ir skaidru   –  suteiktoje rašytinėje garantijoje, nieko nerašome „smulkiu šriftu“.

Paprasta ir prieinama  –  Jums nereiks prašyti garantijos; galite ją užregistruoti www.gwarancje.icopal.pl.

Saugu    –  per 130 metų įgyta technologinė patirtis ir aukščiausios kokybės gaminių išmanymas.

Kiekvienam
pagamintam 

1 mln. m²

250 m²

ICOPAL PREMIUM dangų
techninis įvertinimas 

taikomas tik 

Šaltinis: ICOPAL statistika; 2003–2013 m

Icopal Flagmanų – Premium dangų grupei taikoma individuali, savanoriška kontrolė, kurią vykdo nepriklausoma notifikuota mokslo tiriamoji įstaiga Statybos technikos institutas Varšuvoje. Kas 
mėnesį instituto atstovai tiesiogiai rinkoje įsigyja nuo gamintojo (ICOPAL) nepriklausomu būdu ir su juo nesusijusiose vietose ICOPAL Premium dangų ritinius ir atlieka bandymus. Patikrinę jų 
parametrus pateikia ataskaitą su kontrolinių bandymų rezultatais. Šie rezultatai skelbiami nepriklausomose žiniasklaidos priemonėse.

Statybų praktika rodo, kad galimi techniniai stogo, sienų ir kitų elementų defektai yra palyginti 
lengvai pašalinami, tačiau techninių klaidų, padarytų įrengiant pamatus, dėl blogų sprendimų ir 
netinkamo įgyvendinimo, ištaisyti neįmanoma...“

Prof. dr hab. inž. Józef Jasiczak
Betono technologijos ir saugos srities autoritetas. Daugelio mokslinių straipsnių ir knygų autorius

ICOPAL SAUGIŲ PAMATŲ SISTEMA – garantija 50-99 metams

Siplast Primer® 
Bituminis gruntas

Danga FUNDAMENT 4,0
Greitasis Profilis® SBS 

Kiti ICOPAL saugių pamatų
sistemos gaminiai

Vardinė garantija 50 metų Garantijos pratęsimas iki 99 metų 

www.fundament.icopal.pl/en

Ekspertas pataria:

Palyginus išlaidas ir naudą skirtą
saugiems pamatų sprendimams 

• Teisinius aspektus 
• Techninius aspektus 
• Sąnaudų aspektus 

Sveikata

Ekologija

Saugumas ISO 14001

• Kiekvienam individualiam namui

• Bet kokioms gruntinių vandenų sąlygoms

• 60 hidroizoliacijos sprendimų FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

NAWIGACJA

Saugūs Icopal Pamatai
Speciali pamatų apsaugos sistema 

SKIRTA: ■ RANGOVAMS ■ INVESTUOTOJAMS ■ ARCHITEKTAMS (medžiaga AutoCAD / dwf)

radono
dujos

Pasitikrinkite
ar jūsų namai yra vietovėje,

kurioms gresia

klimato 
anomalijos 
– potvyniai

Trimatis pamatų įrengimo pristatymas 
– žingsnis po žingsnio, paprasta naudotis

  Pagrindinis puslapis

  Žodynėlis – Pagrindiniai terminai

  Pavojus jūsų namams

  Radonas – rami mirtis

  Potvynių rizika – Orų anomalijos

 Pamatų saugumas XXII amžius

 Sistemos produktai

  Išlaidų ir naudos skirtos saugiems 
pamatų sprendimams palyginimas

  Pavyzdys:
tipiški pastato pamatai

  Gruntinio vandens
lygis virš pamatų

Pasirinkite 1 iš 60 sprendimų

  Garantija

  Kontaktai, konsultacijos, atstovai

  Sistemos kūrėjai 

ICOPAL
Pasaulinis hidroizoliacijos ekspertas
4 mokslinių tyrimų centrai JAV ir Europoje, 
38 gamyklos ir 97 atstovybės visame pasaulyje.
Įsteigtas 1876 m

GREITOJO PROFILIO® SBS TECHNOLOGIJA

ICOPAL
EUROPINIS PATENTAS

Fundament Szybki Profil® SBS

Foundation Speed Profile® SBS
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Fundament Szybki Profil® SBS

Foundation Speed Profile® SBS
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DANGOS VIRŠUS – SUSTIPRINANTA VIRŠUTINĖ POLIPROPILENO PLĖVELĖ, APSAUGANTI NUO 
UV SAULĖS SPINDULIŲ – pagaminta pagal specialų ICOPAL užsakymą   

GREITOJO PROFILIO® SBS 
DANGOS APAČIA



• Hidroizoliacija

• Naudojimas: požeminėms pastatų dalims, tera-
soms, automobilių stovėjimo aikštelėms ir t.t.

• 50-99 metų vardinė ICOPAL kokybės garantija

FUNDAMENT 4,0 Greitasis Profi lis® SBS

mažesnė 
emisija   

sunaudojama 
mažiau
dujų

A p l i n k ą  t a u s o j a n t i s  g a m i n y s

ICOPAL FLAGMANAI
– PREMIUM DANGOS
Nauja kokybės sąvokawww.icopal.lt

UŽTIKRINAMAS 
DANGOS LANKSTUMAS 
ŽEMOJE 
TEMPERATŪROJE

NE MAŽIAU NEI
-12˚C

[ ˚C]

UŽTIKRINIMAS 
DANGOS 
ARMUOJANČIO 
SLUOKSNIO 
SVORIS

NE MAŽESNIS NEI
250 g/m2

[g/m2]

UŽTIKRINAMAS 
DANGOS STORIS

[mm]

(4,0÷4,2) mm

UŽTIKRINAMA 
DIDŽIAUSIA NU-
TRAUKIMO JĖGA
- IŠILGAI
- SKERSAI[N/5 cm]

IŠILGAI (1000 ÷ 1200) N
SKERSAI (800 ÷ 1000) N 

LEISTINI DANGŲ NUOKRYPIAI TIK TEIGIAMI, NEIGIAMŲ NUOKRYPIŲ NĖRA

Bituminių dangų parametrai nuolat tikrinami

FUNDAMENT 4,0 Greitasis Profi lis® SBS
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[metų] [metų] [g/m2] [mm] [N/5 cm] [%] [°C] [°C] [m2] [kg] [vnt.]

50
arba

99

Atitinka
pamatų 

 eksploatavimo 
trukmę

Poliesterio audinys 250 4,0 (-0, +0,2) / (4,0 ÷ 4,2)
išilgai: 1000 (-0, +200) / (1000 ÷ 1200) 

skersai: 800 (-0, +200) / (800 ÷ 1000)
50 / 50

(+/-10)
-12 - 7,5 41 20

1.  FUNDAMENT 4,0 – tai speciali prilydoma danga, skirta hidroizoliuoti labai svarbioms požeminėms pastatų ir statinių dalims, naudojama vieno arba dviejų sluoksnių sistemose, taip pat tinkanti terasų bei automobilių stovėjimo 
aikštelių hidroizoliacijai; šią dangą rekomenduoja Statybos technikos institutas (Varšuva): techninės rekomendacijos RT ITB 1130 „ICOPAL saugūs pamatai – speciali pastatų ir statinių pamatų apsaugos sistema“.

2.  FUNDAMENT 4,0 – danga skirta statybos objektų požeminių dalių hidroizoliacijai tais atvejais, kai pamatai yra veikiami gruntinio vandens, taip pat visų rūšių hidroizoliacijai, įskaitant „sėdančius“ objektus ir esančius pavojingose 
kalnų teritorijose.

3.  FUNDAMENT 4,0 – tai užtikrinti dangos naudojimo parametrai įrengus dangą paskirties vietoje – geri parametrai išlaikomi dėl daugiau kaip 30% greitesnio dangos apatinės profiliuotos pusės prilydymo, todėl nesuardomi sintetinio 
SBS kaučiuko ir bituminės dangos ryšiai veikiant aukštai dujų degiklio liepsnos temperatūrai (virš 800 °C).

4.   FUNDAMENT 4,0 – tai rašytinė - vardinė 99 metų garantija skirta hidroizoliacijai, registruojama ICOPAL duomenų bazėje, galima dėl:
–  specialios dangos sandaros, pritaikytos pastatų požeminių dalių hidroizoliavimui (viršutinėje dangos pusėje esanti apsauginė plėvelė atspari UV saulės spindulių poveikiui iki 6 mėnesių, apatinė dangos pusė gaminama pagal Greitojo 

Profilio® SBS technologiją), 
–  daugiau kaip 50% storesnio pagrindinio bituminio sluoksnio po dangos armuojančiu sluoksniu, apsaugančio nuo gruntinio vandens spaudimo,
–  sustiprintos viršutinės dangos pusės, apsaugančios nuo dinaminių ir statinių apkrovų bei mechaninių pažeidimų atliekant statybos darbus,  
–  gamintojo garantuojamo ir deklaruojamo dangos storio (be neigiamo nuokrypio); tai reiškia, kad dangos storis yra nuo 4,0 iki 4,2 mm,
–  hidroizoliacijos patvarumo – per dangą neperauga augalų ūgliai ir šaknys, ir atsparumo biologinei korozijai esančiai grunte,
–  receptūros, specialiai sukurtos ICOPAL grupės plėtros skyriuose JAV, pagal kurią gaminant dangą naudojama du kartus daugiau 4 rūšių sintetinio SBS kaučiuko ir specialios neirstančios gumos, kuri išlieka lanksti žemoje temperatūroje, 

net iki -12°C.
Pamatams skirtą dangą FUNDAMENT 4,0 Greitasis Profilis® SBS galima atpažinti praėjus daug metų nuo jos įrengimo, nes jos paviršiuje įlydytos elektroninės lustinės kortelės, kuriose įrašyta pagrindinė informacija apie dangos tipą ir 
pagaminimo data.

5.  FUNDAMENT 4,0 –  tai atspari neperplėšiama danga, puikiai atlaikanti įrengimo darbus žiemą, jos mechaninis atsparumas dinaminiam pradūrimui daugiau kaip 5 kartus didesnis negu paprastų SBS dangų, tokį 
atsparumą lemia armuojantis sluoksnis, pagamintas iš karštuoju būdu grūdinto poliesterio audinio, ne mažesnio kaip 250 g/m2 svorio. Dėl to pasiekiamos labai didelės nutraukimo jėgų vertės: išilgai min. - 1000 N, skersai min. - 800 N, 
užtikrinant santykinį pailgėjimą 50%.

6. FUNDAMENT 4,0 – tai 100%  tvirtas dangos prilydimas prie pagrindo, dėl 40% padidinto smulkiai profiliuoto prilydomo apatinio dangos paviršiaus.

Produktą rekomenduoja ir kontroliuoja
STATYBOS TECHNIKOS INSTITUTAS

Varšuvoje

Techninė rekomendacija 
RT ITB 1170

SPECIALI DANGA, SKIRTA HIDROIZOLIUOTI POŽEMINĖMS PASTATŲ DALIMS, ATSPARI PAŽEIDIMAMS, ILGAAMŽIŠKA

Gaminio numeris
Notifi kuota

UŽTIKRINAMAS DANGOS STORIS
TIK SU TEIGIAMU NUOKRYPIU,

NEIGIAMŲ NUOKRYPIŲ NĖRA

UŽTIKRINIMAS DANGOS ARMUOJANČIO
SLUOKSNIO SVORIS,

NE MAŽESNIS NEI

UŽTIKRINAMAS DANGOS LANKSTUMAS ŽEMOJE
TEMPERATŪROJE, KURIOJE DANGA NESUTRŪKINĖJA,

NE MAŽESNIS NEI

UŽTIKRINAMA DIDŽIAUSIA NUTRAUKIMO JĖGA, 
KURIAI VEIKIANT DANGA PLYŠTA (IŠILGAI ARBA SKERSAI) 

– TIK ESANT TEIGIAMAM NUOKRYPIUI
NEIGIAMŲ NUOKRYPIŲ NĖRA

•  dangos pilnai armuotos, bitumas  
modifikuotas sintetiniu kaučiuku  SBS

•  dangos specialiai suprojektuotos ir 
pritaikytos mūsų klimato sąlygoms

•  didelis atsparumas terminiams 
susitraukimams, dėl to dangose 
neatsiranda mikroįtrūkimų

•  ilga dangų eksploatavimo trukmė, ilgesnė 
už deklaruojamą garantinį laikotarpį; kuo 
daugiau SBS kaučiuko, tuo ilgiau danga 
išlieka tinkama eksploatuoti

DEKLARUOJAMAS DANGOS
LANKSTUMAS
>NE MAŽESNIS NEI< -12ºC 

Lankstumo bandymas -12ºC

Bandymo temperatūra -12°C

• užtikrinama patikima hidroizoliacija
• reikiamas atsparumas UV spinduliams 
•  ilga dangos eksploatavimo trukmė, kurią patvirtina 

suteikiama nuo 50 iki 99 metų garantija
• gamybos ir technologijos preciziškumas

DEKLARUOJANT DANGOS STORĮ >NE MAŽIAU KAIP< 

Deklaruojamas ir kontroliuojamas dangos storis: 
4,0 (-0, +0,2) mm, t. y. intervalas (4,0 ÷ 4,2) mm

Neigiamų nuokrypių nėra

DEKLARUOJAMA NUTRAUKIMO JĖGA
>NE MAŽESNĖ KAIP< 
• geras dangos atsparumas dinaminiam poveikiui
•  reikiamas atsparumas plyšimui ir mechaniniams pažeidimams 

įrengiant dangą ant stogo 
•  geras fizinis ir mechaninis atsparumas temperatūros pokyčiams 

(temperatūrai dažnai keičiantis iš teigiamos į neigiamą)
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Deklaruojama didžiausia nutraukimo 
jėga iki plyšimo:
• išilgai 1000 (-0, +200) / (1000 ÷1200)
• skersai 800 (-0, +200) / (800 ÷1000)

Neigiamų nuokrypių nėra 

NEPLYŠTA

NEPLYŠTA

PLYŠTA

800

1000

1200

[N] pvz.: išilgai

•  patvirtinti armuojančio sluoksnio svorio remiantis 
standartu nereikia; tai gamintojo kokybės įrodymas 

•  kuo didesnis armuojančio sluoksnio svoris, tuo 
mažesnė broko rizika 

•  garantuojamas aukštas deklaruojamų jėgų 
parametrų lygis

•  labai stabilūs matmenys
•  dangos kokybės ir gamintojo sąžiningumo įrodymas
•  deklaruojamas armuojančio sluoksnio svoris 

užtikrina gaminio saugumą ir kokybiškumą

DEKLARUOJAMAS, GARANTUOJAMAS IR
KONTROLIUOJAMAS ARMUOJANČIO 
SLUOKSNIO SVORIS >NE MAŽESNIS NEI<

4,0 mm

(4
,0

 ÷
 4

,2
) m

m

(-0, +0,2) mm

min. 250 g/m²

ATSPARI BET KOKIOMS SĄLYGOMS STATYBVIETĖJE!

ARMUOJANČIO SLUOKSNIO SVORIS 
250 g/m2 BANDYMO METU

• Hidroizoliacija

• Naudojimas: požeminėms pastatų dalims, tera-
soms, automobilių stovėjimo aikštelėms ir t.t.

• 50-99 metų vardinė ICOPAL kokybės garantija

FUNDAMENT 4,0 Greitasis Profi lis® SBS

mažesnė 
emisija   

sunaudojama 
mažiau
dujų

A p l i n k ą  t a u s o j a n t i s  g a m i n y s

ICOPAL FLAGMANAI
– PREMIUM DANGOS
Nauja kokybės sąvokawww.icopal.lt

UŽTIKRINAMAS 
DANGOS STORIS

[mm]

(4,0÷4,2) mm

UŽTIKRINAMA 
DIDŽIAUSIA NU-
TRAUKIMO JĖGA
- IŠILGAI
- SKERSAI[N/5 cm]

IŠILGAI (1000 ÷ 1200) N
SKERSAI (800 ÷ 1000) N 

LEISTINI DANGŲ NUOKRYPIAI TIK TEIGIAMI, NEIGIAMŲ NUOKRYPIŲ NĖRA

Bituminių dangų parametrai nuolat tikrinami

UŽTIKRINAMAS 
DANGOS LANKSTUMAS 
ŽEMOJE 
TEMPERATŪROJE

NE MAŽIAU NEI
-12˚C

[ ˚C]

UŽTIKRINIMAS 
DANGOS 
ARMUOJANČIO 
SLUOKSNIO 
SVORIS

NE MAŽESNIS NEI
250 g/m2

[g/m2]

Fundament Greitojo Profi lio® SBS
dangos sandara

1   –  visišką dangos sandarumą ir eksploatavimo trukmę, visą pastato techninio eksploatavimo laiką 
 –  atsparumą biologinei korozijai, kylančiai iš grunto (pelėsiams, sąmanoms, kerpėms, grybeliams, augalų šaknims)

2   –  galimybę pagaminti specialios sandaros dangą 
 –  100% saugumą dėl taisyklingai prilydomo prie pagrindo padidinto profi liuoto apatinio dangos paviršiaus ploto, 

didesnio net iki 40%
 –  pagrindinio hidroizoliacijos sluoksnio patvarumą ir nepažeidžiamumą dėl 30% greitesnio dangos prilydymo 

3  – išsaugotus dangos duomenis ir galimybę atpažinti gaminį po kelių dešimtmečių 

4  –  atsparumą mechaniniams pažeidimams ir UV saulės spindulių poveikiui iki 6 mėnesių 

5  –  daugiau kaip 500% didesnį atsparumą dinaminiam plėšimui atliekant statybos darbus ir atsparumą pamatų 
sėdimui ar kitiems pamato poslinkiams

Speciali dangos FUNDAMENT Greitasis Profi lis® SBS sandara užtikrina: 

1

2

5
3

4

5  naujos kartos poliesterio 
audinys, kelis kartus grūdintas ir 
valcuotas karštuoju būdu, sukurtas 
ir pagamintas pagal individualų 
ICOPAL užsakymą 

3  išmanioji elektroninė 
atmintinė pagaminta pagal 
specialų ICOPAL užsakymą 

MIKROPROCESORIUS

pagrindinis hidroizoliacijos sluoksnis, 
užtikrinantis pamatų sandarumą

4,
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,2
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m

1  storesnis ilgaamžiškesnis bitumo, SBS kaučiuko ir biodervų 
dangos sluoksnis – sukurtas pagal cheminę formulę ICOPAL 
Tyrimų ir plėtros departamente; mišinys, kurį sudaro specialių rūšių 
bitumas, trijų rūšių SBS kaučiukas, dviejų rūšių angliavandenilių 
dervos, priedai apsaugantys nuo biologinės korozijos, 
komponentas neleidžiantis pažeisti dangos augalų šaknims

2

NR EP 0.483.274/07.2010

GREITOJO PROFILIO® SBS 
TECHNOLOGIJA

4  sustiprinta viršutinė 
polipropileno plėvelė 
apsauganti dangą nuo UV 
spindulių, pagaminta pagal 
specialų ICOPAL užsakymą 

Fotografuota laboratorinėmis sąlygomis su stereoskopiniu mikroskopu OLYMPUS SZ 61. 

50-99 metų
www.gwarancje.icopal.pl

ICOPAL vardinė kokybės garantija   

EUROPINIS PATENTAS

ICOPAL vardinės garantijos registravimas internetu www.gwarancje.icopal.pl per 45 dienas nuo gaminio įsigijimo dienos.

Fotografuota laboratorinėmis sąlygomis su stereoskopiniu mikroskopu OLYMPUS SZ 61. 

STATYBOS TECHNIKOS INSTITUTAS

Vardinė registracija  –  Jūsų garantija registruojama „Icopal“ duomenų bazėje ir turi savo numerį.

Aišku ir skaidru   –  suteiktoje rašytinėje garantijoje, nieko nerašome „smulkiu šriftu“.

Paprasta ir prieinama  –  Jums nereiks prašyti garantijos; galite ją užregistruoti www.gwarancje.icopal.pl.

Saugu    –  per 130 metų įgyta technologinė patirtis ir aukščiausios kokybės gaminių išmanymas.

Kiekvienam
pagamintam 

1 mln. m²

250 m²

ICOPAL PREMIUM dangų
techninis įvertinimas 

taikomas tik 

Šaltinis: ICOPAL statistika; 2003–2013 m

Icopal Flagmanų – Premium dangų grupei taikoma individuali, savanoriška kontrolė, kurią vykdo nepriklausoma notifikuota mokslo tiriamoji įstaiga Statybos technikos institutas Varšuvoje. Kas 
mėnesį instituto atstovai tiesiogiai rinkoje įsigyja nuo gamintojo (ICOPAL) nepriklausomu būdu ir su juo nesusijusiose vietose ICOPAL Premium dangų ritinius ir atlieka bandymus. Patikrinę jų 
parametrus pateikia ataskaitą su kontrolinių bandymų rezultatais. Šie rezultatai skelbiami nepriklausomose žiniasklaidos priemonėse.

Statybų praktika rodo, kad galimi techniniai stogo, sienų ir kitų elementų defektai yra palyginti 
lengvai pašalinami, tačiau techninių klaidų, padarytų įrengiant pamatus, dėl blogų sprendimų ir 
netinkamo įgyvendinimo, ištaisyti neįmanoma...“

Prof. dr hab. inž. Józef Jasiczak
Betono technologijos ir saugos srities autoritetas. Daugelio mokslinių straipsnių ir knygų autorius

ICOPAL SAUGIŲ PAMATŲ SISTEMA – garantija 50-99 metams

Siplast Primer® 
Bituminis gruntas

Danga FUNDAMENT 4,0
Greitasis Profilis® SBS 

Kiti ICOPAL saugių pamatų
sistemos gaminiai

Vardinė garantija 50 metų Garantijos pratęsimas iki 99 metų 

www.fundament.icopal.pl/en

Ekspertas pataria:

Palyginus išlaidas ir naudą skirtą
saugiems pamatų sprendimams 

• Teisinius aspektus 
• Techninius aspektus 
• Sąnaudų aspektus 

Sveikata

Ekologija

Saugumas ISO 14001

• Kiekvienam individualiam namui

• Bet kokioms gruntinių vandenų sąlygoms

• 60 hidroizoliacijos sprendimų FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

NAWIGACJA

Saugūs Icopal Pamatai
Speciali pamatų apsaugos sistema 

SKIRTA: ■ RANGOVAMS ■ INVESTUOTOJAMS ■ ARCHITEKTAMS (medžiaga AutoCAD / dwf)

radono
dujos

Pasitikrinkite
ar jūsų namai yra vietovėje,

kurioms gresia

klimato 
anomalijos 
– potvyniai

Trimatis pamatų įrengimo pristatymas 
– žingsnis po žingsnio, paprasta naudotis

  Pagrindinis puslapis

  Žodynėlis – Pagrindiniai terminai

  Pavojus jūsų namams

  Radonas – rami mirtis

  Potvynių rizika – Orų anomalijos

 Pamatų saugumas XXII amžius

 Sistemos produktai

  Išlaidų ir naudos skirtos saugiems 
pamatų sprendimams palyginimas

  Pavyzdys:
tipiški pastato pamatai

  Gruntinio vandens
lygis virš pamatų

Pasirinkite 1 iš 60 sprendimų

  Garantija

  Kontaktai, konsultacijos, atstovai

  Sistemos kūrėjai 

ICOPAL
Pasaulinis hidroizoliacijos ekspertas
4 mokslinių tyrimų centrai JAV ir Europoje, 
38 gamyklos ir 97 atstovybės visame pasaulyje.
Įsteigtas 1876 m

GREITOJO PROFILIO® SBS TECHNOLOGIJA

ICOPAL
EUROPINIS PATENTAS

Fundament Szybki Profil® SBS

Foundation Speed Profile® SBS
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Fundament Szybki Profil® SBS

Foundation Speed Profile® SBS
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Fundament Szybki Profil® SBS

Foundation Speed Profile® SBS
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DANGOS VIRŠUS – SUSTIPRINANTA VIRŠUTINĖ POLIPROPILENO PLĖVELĖ, APSAUGANTI NUO 
UV SAULĖS SPINDULIŲ – pagaminta pagal specialų ICOPAL užsakymą   

GREITOJO PROFILIO® SBS 
DANGOS APAČIA



• Hidroizoliacija

• Naudojimas: požeminėms pastatų dalims, tera-
soms, automobilių stovėjimo aikštelėms ir t.t.

• 50-99 metų vardinė ICOPAL kokybės garantija

FUNDAMENT 4,0 Greitasis Profi lis® SBS

mažesnė 
emisija   

sunaudojama 
mažiau
dujų

A p l i n k ą  t a u s o j a n t i s  g a m i n y s

ICOPAL FLAGMANAI
– PREMIUM DANGOS
Nauja kokybės sąvokawww.icopal.lt

UŽTIKRINAMAS 
DANGOS STORIS

[mm]

(4,0÷4,2) mm

UŽTIKRINAMA 
DIDŽIAUSIA NU-
TRAUKIMO JĖGA
- IŠILGAI
- SKERSAI[N/5 cm]

IŠILGAI (1000 ÷ 1200) N
SKERSAI (800 ÷ 1000) N 

LEISTINI DANGŲ NUOKRYPIAI TIK TEIGIAMI, NEIGIAMŲ NUOKRYPIŲ NĖRA

Bituminių dangų parametrai nuolat tikrinami

UŽTIKRINAMAS 
DANGOS LANKSTUMAS 
ŽEMOJE 
TEMPERATŪROJE

NE MAŽIAU NEI
-12˚C

[ ˚C]

UŽTIKRINIMAS 
DANGOS 
ARMUOJANČIO 
SLUOKSNIO 
SVORIS

NE MAŽESNIS NEI
250 g/m2

[g/m2]

Fundament Greitojo Profi lio® SBS
dangos sandara

1   –  visišką dangos sandarumą ir eksploatavimo trukmę, visą pastato techninio eksploatavimo laiką 
 –  atsparumą biologinei korozijai, kylančiai iš grunto (pelėsiams, sąmanoms, kerpėms, grybeliams, augalų šaknims)

2   –  galimybę pagaminti specialios sandaros dangą 
 –  100% saugumą dėl taisyklingai prilydomo prie pagrindo padidinto profi liuoto apatinio dangos paviršiaus ploto, 

didesnio net iki 40%
 –  pagrindinio hidroizoliacijos sluoksnio patvarumą ir nepažeidžiamumą dėl 30% greitesnio dangos prilydymo 

3  – išsaugotus dangos duomenis ir galimybę atpažinti gaminį po kelių dešimtmečių 

4  –  atsparumą mechaniniams pažeidimams ir UV saulės spindulių poveikiui iki 6 mėnesių 

5  –  daugiau kaip 500% didesnį atsparumą dinaminiam plėšimui atliekant statybos darbus ir atsparumą pamatų 
sėdimui ar kitiems pamato poslinkiams

Speciali dangos FUNDAMENT Greitasis Profi lis® SBS sandara užtikrina: 

1

2

5
3

4

5  naujos kartos poliesterio 
audinys, kelis kartus grūdintas ir 
valcuotas karštuoju būdu, sukurtas 
ir pagamintas pagal individualų 
ICOPAL užsakymą 

3  išmanioji elektroninė 
atmintinė pagaminta pagal 
specialų ICOPAL užsakymą 

MIKROPROCESORIUS

pagrindinis hidroizoliacijos sluoksnis, 
užtikrinantis pamatų sandarumą

4,
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,2

 m
m

1  storesnis ilgaamžiškesnis bitumo, SBS kaučiuko ir biodervų 
dangos sluoksnis – sukurtas pagal cheminę formulę ICOPAL 
Tyrimų ir plėtros departamente; mišinys, kurį sudaro specialių rūšių 
bitumas, trijų rūšių SBS kaučiukas, dviejų rūšių angliavandenilių 
dervos, priedai apsaugantys nuo biologinės korozijos, 
komponentas neleidžiantis pažeisti dangos augalų šaknims

2

NR EP 0.483.274/07.2010

GREITOJO PROFILIO® SBS 
TECHNOLOGIJA

4  sustiprinta viršutinė 
polipropileno plėvelė 
apsauganti dangą nuo UV 
spindulių, pagaminta pagal 
specialų ICOPAL užsakymą 

Fotografuota laboratorinėmis sąlygomis su stereoskopiniu mikroskopu OLYMPUS SZ 61. 

50-99 metų
www.gwarancje.icopal.pl

ICOPAL vardinė kokybės garantija   

EUROPINIS PATENTAS

ICOPAL vardinės garantijos registravimas internetu www.gwarancje.icopal.pl per 45 dienas nuo gaminio įsigijimo dienos.

Fotografuota laboratorinėmis sąlygomis su stereoskopiniu mikroskopu OLYMPUS SZ 61. 

STATYBOS TECHNIKOS INSTITUTAS

Vardinė registracija  –  Jūsų garantija registruojama „Icopal“ duomenų bazėje ir turi savo numerį.

Aišku ir skaidru   –  suteiktoje rašytinėje garantijoje, nieko nerašome „smulkiu šriftu“.

Paprasta ir prieinama  –  Jums nereiks prašyti garantijos; galite ją užregistruoti www.gwarancje.icopal.pl.

Saugu    –  per 130 metų įgyta technologinė patirtis ir aukščiausios kokybės gaminių išmanymas.

Kiekvienam
pagamintam 

1 mln. m²

250 m²

ICOPAL PREMIUM dangų
techninis įvertinimas 

taikomas tik 

Šaltinis: ICOPAL statistika; 2003–2013 m

Icopal Flagmanų – Premium dangų grupei taikoma individuali, savanoriška kontrolė, kurią vykdo nepriklausoma notifikuota mokslo tiriamoji įstaiga Statybos technikos institutas Varšuvoje. Kas 
mėnesį instituto atstovai tiesiogiai rinkoje įsigyja nuo gamintojo (ICOPAL) nepriklausomu būdu ir su juo nesusijusiose vietose ICOPAL Premium dangų ritinius ir atlieka bandymus. Patikrinę jų 
parametrus pateikia ataskaitą su kontrolinių bandymų rezultatais. Šie rezultatai skelbiami nepriklausomose žiniasklaidos priemonėse.

Statybų praktika rodo, kad galimi techniniai stogo, sienų ir kitų elementų defektai yra palyginti 
lengvai pašalinami, tačiau techninių klaidų, padarytų įrengiant pamatus, dėl blogų sprendimų ir 
netinkamo įgyvendinimo, ištaisyti neįmanoma...“

Prof. dr hab. inž. Józef Jasiczak
Betono technologijos ir saugos srities autoritetas. Daugelio mokslinių straipsnių ir knygų autorius

ICOPAL SAUGIŲ PAMATŲ SISTEMA – garantija 50-99 metams

Siplast Primer® 
Bituminis gruntas

Danga FUNDAMENT 4,0
Greitasis Profilis® SBS 

Kiti ICOPAL saugių pamatų
sistemos gaminiai

Vardinė garantija 50 metų Garantijos pratęsimas iki 99 metų 

www.fundament.icopal.pl/en

Ekspertas pataria:

Palyginus išlaidas ir naudą skirtą
saugiems pamatų sprendimams 

• Teisinius aspektus 
• Techninius aspektus 
• Sąnaudų aspektus 

Sveikata

Ekologija

Saugumas ISO 14001

• Kiekvienam individualiam namui

• Bet kokioms gruntinių vandenų sąlygoms

• 60 hidroizoliacijos sprendimų FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

NAWIGACJA

Saugūs Icopal Pamatai
Speciali pamatų apsaugos sistema 

SKIRTA: ■ RANGOVAMS ■ INVESTUOTOJAMS ■ ARCHITEKTAMS (medžiaga AutoCAD / dwf)

radono
dujos

Pasitikrinkite
ar jūsų namai yra vietovėje,

kurioms gresia

klimato 
anomalijos 
– potvyniai

Trimatis pamatų įrengimo pristatymas 
– žingsnis po žingsnio, paprasta naudotis

  Pagrindinis puslapis

  Žodynėlis – Pagrindiniai terminai

  Pavojus jūsų namams

  Radonas – rami mirtis

  Potvynių rizika – Orų anomalijos

 Pamatų saugumas XXII amžius

 Sistemos produktai

  Išlaidų ir naudos skirtos saugiems 
pamatų sprendimams palyginimas

  Pavyzdys:
tipiški pastato pamatai

  Gruntinio vandens
lygis virš pamatų

Pasirinkite 1 iš 60 sprendimų

  Garantija

  Kontaktai, konsultacijos, atstovai

  Sistemos kūrėjai 

ICOPAL
Pasaulinis hidroizoliacijos ekspertas
4 mokslinių tyrimų centrai JAV ir Europoje, 
38 gamyklos ir 97 atstovybės visame pasaulyje.
Įsteigtas 1876 m

GREITOJO PROFILIO® SBS TECHNOLOGIJA

ICOPAL
EUROPINIS PATENTAS

Fundament Szybki Profil® SBS

Foundation Speed Profile® SBS
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DANGOS VIRŠUS – SUSTIPRINANTA VIRŠUTINĖ POLIPROPILENO PLĖVELĖ, APSAUGANTI NUO 
UV SAULĖS SPINDULIŲ – pagaminta pagal specialų ICOPAL užsakymą   

GREITOJO PROFILIO® SBS 
DANGOS APAČIA




