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АКСЕСОАРИ  •   

Вашите предимства:

•  Трайно осигуряват допълнителна защита
•  Защитават покривната обшивка от силен страничен дъжд 

и сняг така, както и от ледени натрупвания
•  Осигурява допълнителна преграда от проникване на прах

подложни слоеве® 

Подложни слоеве
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AКСEСОАРИ  •  Подложни слоеве

•  IKO Armourbase® ECO 
  висококачествен подложен слой, предлаган на рула с 50 м дължина.

•  IKO Armourbase® PRO  
   е универсален битумен подложен слой с полиестерна основа,  
   покрита със слоеве от полипропилен от двете страни. Лесен, бърз  
   и чист при монтаж, той е многофункционален и освен, че предимно  
   се използва за битумни керемиди, се прилага и при всички други  
   покривни системи като керамични, бетонови керемиди, метални и др.

•  IKO Armourbase® PRO PLUS  

   е модерен и гъвкав битумен подложен слой, който има битумни 
ивици за цялостно самозалепване на застъпите и перфектна защита 
срещу риск от проникване на вода в зоните на механичното 
закрепване, като е подходящ и за ниски наклони до 9,5°.

•  IKO Armourbase® STICK  
- ниското му тегло (само 450 гр./м2) и това, че е изцяло самозалепващ  

го прави по-атрактивен при монтажа в сравнение с други по-тежки 
и по-дебели продукти

- ниското тегло на всяка ролка улеснява пренасянето и транспортните 
разходи 

- въпреки ниското тегло, показва отлични хидроизолационни свойства 
благодарение на специфичната битумна смес, която е вложена
в негo, повишаваща неговата устайчивост и надеждност за висока
хидроизолационна сигурност

-  притежава много висока устойчивост на студ (до - 45°C), коеето  
осигурява отлично поведение в екстремално студени условия

- има нанесени линии по горната си повърхност, които в последствие  
улесняват монтажа на битумните керемиди 

  

 

The information is subject to change without prior notice. 
Consult our  shingle overview leaflet or website www.iko.be for colour availability of the products and application instructions
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СА/самозалепване                 -                               -         целите
застъпи пълно

Нетна покривна площ:

≥ 21° - 85° 90 % 90 % 90 % 90 %

≥ 15° - 20° 50 % 50 % 90 % 90 %

≤ 15° 50 % 50 % 90 % 90 %   

           Тегло                19 kg                      9 kg                      11,5 kg                      9 kg

Дебелина 0,6 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,5 mm

                   Размери         50 m x 1 m            30 m x 1 m           30 m x 1 m            20 m x 1 m

    Площ 50 m2 30 m2 30 m2 20 m2

Сила на опънХ* (EN 13859-1)  380 N/50 mm 400 N/50 mm 400 N/50 mm 330 N/50 mm

                     Сила на опънУ* (EN 12311-1)         310 N/50 mm 345 N/50 mm 300 N/50 mm 300 N/50 mm

          Удължение Х* (EN 12311-1)                       30 %                       40 %                        40 %                       30 %

         Удължение Y* (EN 12311-1)             40 %                       50 %                        50 %                        40 %

Огъваемост при ниски темп(EN1109)          -40 °C                     -40 °C                      -40 °C                      -40 °C

(* Регистрираните стойности са средни)
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