
hydroizolačné systémy

Technický list výrobku
Január 2015

MONARPLAN® D
Hydroizolačná strešná fólia

Popis výrobku: 

Použitie: 
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Monarplan® D  je homogénna hydroizolačná strešná fólia na báze P-PVC 
(polyvinylchlorid), vyrábaná špičkovou výrobnou technológiou bez nosnej vložky.

Rozmery
Hrúbka:  1,5 mm
Šírka:  0,75 - 1,5 m
Dĺžka kotúčov: 15 m
Farba:  
vrchná strana - šedá / RAL 7001 /
spodná strana - šedá / RAL 7001 /

• Monarplan® D je určený ako doplnkový produkt pre spracovanie a vytváranie                                                                                                                                       
   detailov na strechách s PVC fóliou
• Monarplan® D je zváraný horúcim vzduchom k strešnej hydroizolačnej fólii

Výrobok zodpovedá norme STN EN 13956 - Hydroizolačné pásy 
a fólie. Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech. 

Balenie
Fólia je balená v kotúčoch, ktoré sú uložené na drevených paletách. 
Palety sú zabelené v PE fólii a stiahnuté páskami.

Doprava a skladovanie
Fólia musí byť skladovaná v originálnych obaloch, vo vodorovnej polohe, 
chránená proti mechanickému poškodeniu, priamemu slnečnému žiareniu 
a poveternostným vplyvom. Odporúčaná teplota skladovania je medzi 
0 °C a 30 °C. Fólia by mala byť prepravovaná v krytých dopravných 
prostriedkoch v originálnych obaloch.

Identifikácia výrobku
Vo vnútri kotúča a na každom obale palety je identifikačný štítok 
so všetkými potrebnými údajmi o produkte vrátane výrobného čísla.
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MONARPLAN® D
Hydroizolačná strešná fólia

Aplikácia: 

Chemická odolnosť: 

Fólia je určená pre spracovanie a vytváranie detailov na strechách s hydroizolač-
nou fóliou Monarplan.  Montáž sa vykonáva zváraním k podkladnej hydro-
izolačnej fólii horúcim vzduchom. Parametre zvárania sa určujú individuálne na 
stavbe v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok a overujú sa vyko-
návaním skúšobných zvarov. Pre zváranie sa používajú iba ručné alebo automa-
tické zváracie prístroje určené pre zváranie hydroizolačných fólií. 

              Výrobok môžu aplikovať iba montážne firmy s platným osvedčením 
o absolvovaní školenia na prácu s daným materiálom, v súlade s Technologickým 
predpisom pre aplikáciu hydroizolačného systému Monarplan.

              Vodotesnosť aplikovaného strešného systému musí byť preskúšaná 
vždy po jeho dokončení v súlade s požiadavkami zákazníka.

Fólia Monarplan® D nesmie byť v priamom kontakte s:

       •   asfaltom, olejom, benzínom, dechtom a  izolačnými doskami z EPS

V prípade iných chemikálií je potrebné kontaktovať technické 
oddelenie ICOPAL (techservis@icopal.com)
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Výhody: •  Perfektná zvárateľnosť
•  Výborná flexibilita pri nízkej teplote
•  Ľahká spracovateľnosť
•  Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
•  Trvanlivosť
•  Recyklovateľný materiál


