
Asfaltové krytiny Icopal 3D®

modifikované SBS kaučukom, určené 
pre rekonštrukcie a novostavby

BEZPEČNOSŤ  -  SPOĽAHLIVOSŤ  -  TRVANLIVOSŤ

Moderná a estetická krytina s fantáziou

rodinné domy, bytové domy,
hospodárske a výrobné budovy

záhradné domčeky, altánky, 
prístrešky, hospodárske budovy 

Icopal 3D® 
Icopal 3D® EASY  
Icopal 3D® Gardener  



Spoločnosť ICOPAL po spojení s americkou spoločnosťou GAF je súčasťou najväčšej skupi-
ny vyrábajúcej hydroizolácie a strešné krytiny na svete. Clieľom spoločnosti je ponúkať čo 
najkomplexnejšie a najspoľahlivejšie systémy a inovatívne riešenia z oblasti hydroizolácií 
a strešných krytín. Dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti spoločnosti Icopal umožňujú 
spolu s inovatívnymi technológiami hľadať riešenia s vysokou úžitkovou hodnotou a spoľa-
hlivosťou. Skupina Icopal má vo svojom portfóliu niekoľko typov strešných fólií pre ploché 
strechy. Okrem fólií na báze mPVC Monarplan sú to materiály vyššieho štandardu, TPO fólie 
Monarfin a POCB fólie Icopal Univerzal. Na zastrešenie šikmých striech ponúka Icopal streš-
né krytiny Icopal 3D®, Icopal 3D® EASY a Icopal 3D® Gardener.

Spoločnosť ICOPAL a.s.
svetový výrobca s miestnym zastúpením

Charakteristika strešných krytín Icopal 3D®

Asfaltová krytina Icopal 3D® modifikovaná SBS kaučukom je unikátna hydroizolačná krytina skupiny Icopal na pokrývanie 
šikmých striech. Spája v sebe ľahkosť, vodotesnosť a spoľahlivosť tradičných asfaltových krytín a estetiku keramických 
skladaných krytín. Farebný hrubozrnný minerálny posyp na vrchnej strane asfaltovej krytiny vytvára priestorový vzor rôz-
nych typov krytín a vyvoláva trojrozmerný priestorový dojem pokrytého povrchu. Vďaka zabudovanej kombinovanej nosnej 
vložke zo sklenenej tkaniny zosilnenej sklenenou rohožou dosahujú krytiny Icopal 3D® dlhodobú životnosť, vysokú mecha-
nickú odolnosť proti pretrhnutiu a perforácií pri namáhaní v strešnom plášti. Strešná krytina Icopal 3D® je určená na použitie 
pre nové šikmé strechy, ako aj rekonštruované šikmé strechy.

Rozdelenie strešných krytín Icopal 3D®

Icopal 3D ®

– Rodinné domy, bytové domy, hospodárske budovy, výrobné budovy,
   šikmé strechy so sklonom od 12°do 85°

Icopal 3D ® EASY  
 - Altánky, prístrešky, záhradné domčeky, hospodárske budovy,
    šikmé strechy so sklonom od 10°do 65°

Icopal 3D ® Gardener
- Altánky, prístrešky, záhradné domčeky, 
   šikmé strechy so sklonom od 10° do 30°

Strešná krytina Icopal 3D®    
- pre rodinné domy, bytové domy, hospodárske budovy, výrobné budovy

- pre sklony striech od 12°do 85°,
- aplikácia celoplošným natavením, 
   alebo mechanickým kotvením.

Strešné krytiny Icopal 3D® (s hrúbkou 4,2 mm) vám prinášajú ľahkosť, vodotesnosť, spoľahlivosť a dokonalosť osvedčených 
asfaltových krytín a zároveň estetický vzhľad keramických krytín s pôsobivým vzhľadom posypu, ktorý vytvára trojrozmerný 
priestorový obraz. Moderná technológia výroby a použitie vysokokvalitných surovín zabudovaných do výrobku umožňujú po-
skytovať záruku kvality na materiál v trvaní 10 rokov. Efektívne a univerzálne použitie pri strechách odporúčaných sklonov, 
vhodná pre novostavby, ako aj pri rekonštrukciách starších striech s menšou nosnosťou nosnej konštrukcie. 

Informácie o produktoch a montážny videonávod asfaltovej krytiny Icopal 3D® nájdete na našej webovej stránke:  
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Výhody a prednosti Icopal 3D® : 
• Jednoduchá, rýchla a nenáročná montáž, pohodlná manipulácia
• Nízka hmotnosť krytiny spĺňa podmienky pri rekonštrukciách, výhoda pri novostavbách
• Systém zabraňuje zafúkaniu dažďa a snehu pod krytinu a zároveň vzniku zrážok v podstrešnej časti
• Odolná proti UV žiareniu, atmosférickému starnutiu a mechanickému poškodeniu
• Dokonalá vodotesnosť a pevnosť krytiny aj v ohybe,  pri zmenách teplôt a nižších teplotách
• Farebná stálosť posypu – rôzne farby s vysokou životnosťou
• Dlhodobá životnosť bez údržby – 10 ročná záruka Icopal
• Posilnenie a spevnenie strešnej konštrukcie
• Ľahké spracovanie detailov, koncových prvkov, prestupových a náročných častí striech (hrebeň, nárožie, úžľabie, 
         okraje, prestupové konštrukcie, atď.) , hlavne pri zložitých strechách, vďaka ľahkej ohybnosti
• Obmedzuje možnosť prasknutia (dilatuje), v prípade silného vetra a pohybu strechy
• Efekt ,,tichej strechy" bitúmen-kaučuková štruktúra RDI 3D® potláča dunenie
• Sloboda výberu uloženia – klasická alebo románska architektúra
• Spoľahlivé, ekonomické a časovo nenáročné riešenie

ICOPAL 3D®

Klasický alebo románsky systém ukladania
Icopal 3D® bol vyvinutý tak, aby splnil očakávania zákazníkov, ktorí oceňujú klasický tvar skladaných krytín, ako aj očakávania 
zákazníkov, ktorých fascinuje architektúra južnej Európy.
Podľa smeru ukladania Icopal 3D® možno vytvoriť dva rôzne vizuálne efekty:
- smer ukladania oblúkmi nadol zabezpečí efekt klasickej skladanej krytiny, ktorý je u nás už dlhé roky populárny,
- smer ukladania oblúkmi nahor vytvorí efekt románskej skladanej krytiny, ktorý je typický pre stredomorské krajiny.

Icopal 3D®  – OBLÚKMI  NADOL, EFEKT KRYTINY KLASICKEJ Icopal 3D®  – OBLÚKMI  NAHOR, EFEKT KRYTINY ROMÁNSKEJ 

Hrúbka 4,2 mm Dĺžka 10 m

Šírka 1 m Hmotnosť 5 kg/m2

Prečo si vybrať strešné krytiny Icopal 3D®

Vďaka rýchlej, jednoduchej montáži a nízkej hmotnosti, spĺňajú strešné krytiny Icopal 3D® požiadavky 
pre spoľahlivé, ekonomické a časovo nenáročné riešenie, pri ktorom sa dosiahne výborný pomer úžit-
kovej  hodnoty a ceny. Strešné krytiny Icopal 3D® ľahko zapadnú do každého prostredia, tak do prírod-
ného, ako aj moderného, mestského. Nízka hmotnosť krytiny je pri rekonštrukciách striech dôležitou 
podmienkou, pri novostavbách veľkou výhodou.
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Roman sivý

Roman hnedý Roman červený

Roman svetločervený

ICOPAL 3D® ICOPAL 3D®



Použitie krytiny Icopal 3D®:
1. Rekonštrukcia existujúcich 
šikmých striech pokrytých:
- asfaltovanými pásmi
- maloplošnými eternitovými krytinami            
- asfaltovými šindľami   
- plechovými krytinami             

Systémová skladba:
- spodná vrstva – modifikovaný penetračný náter 
   Siplast Primer® Speed SBS
- vrchná vrstva – Icopal 3D®

2. Nové šikmé strechy so sklonom 
od 12° do 85°na podkladoch:
- drevené dosky
- dosky OSB

Systémová skladba:
- spodná vrstva – asfaltovaný podkladový pás 
   ICOPAL P Base 35 ww Speed Profile® SBS
- vrchná vrstva – Icopal 3D®

Šikmá strecha - rekonštrukcia

1. Asfaltová krytina modifikovaná, Icopal 3D® (Roman červený)

2. Penetračný náter z modifikovaného asfaltu  SIPLAST PRIMER® SPEED SBS

3. Pôvodná skladaná krytina - eternitové šablóny

4. Pôvodná skladba strešného plášťa, latovanie + nosná konštrukcia

Šikmá strecha - rekonštrukcia

1. Asfaltová krytina modifikovaná, Icopal 3D® (Roman svetločervený)

2. Penetračný náter z modifikovaného asfaltu  SIPLAST PRIMER® SPEED SBS

3. Pôvodná skladaná krytina - asfaltový šindeľ

4. Pôvodná skladba strešného plášťa, podkladový asfaltovaný pás + nosná

    konštrukcia

Informácie o produktoch a montážny videonávod asfaltovej krytiny Icopal 3D® nájdete na našej webovej stránke:  
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ICOPAL 3D® ICOPAL 3D®

Nordic šedý Ceramic červený

NOVINKA NOVINKA
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7 Zaregistrujte sa on-line na
 www.zaruky.icopal.sk do 45 dní od dátumu nákupu.

–  Vaša záruka je registrovaná v databáze Icopal pod 

    svojim číslom

–  Vaša písomná záruka neobsahuje žiadne ustanovenia 

    písané ,,malými písmenami"

–  Aplikované materiály s Osobnou zárukou kvality Icopal 

   zvyšujú hodnotu Vašej stavby

–  Nikoho nemusíte žiadať o záruku, zaregistrujete sa

   kedykoľvek sami na www.zaruky.icopal.sk

–  130-ročné skúsenosti s výrobou produktov na 

 najvyššej kvalitatívnej úrovni. Rok založenia Icopal 1876.

Osobná záruka

Jasnosť a čitateľnosť

Hodnota

Jednoduchosť a dostupnosť

Bezpečnosť

ICOPAL 3D® ICOPAL 3D®
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®

vízzárósági garancia – Icopal Villas Kft.

Video z montáže

www.3d.icopal.sk

7

ICOPAL 3D® GARDENER

Hrúbka 2,5 mm Dĺžka 5,5 m

Šírka 1 m Hmotnosť 3 kg/m2

Strešná krytina Icopal 3D® GARDENER 
– pre záhradné domčeky, altánky, prístrešky

JEDNODUCHO, KVALITNE, RÝCHLO, BEZPEČNE a pritom atraktívne

Jednoduchšia aplikácia 
             - nízka hmotnosť oproti šindľom  (váha EASY  3,9kg/m2, váha šindľa  9kg/m2)
             - jednoduchá a rýchla aplikácia, ktorá šetrí čas a peniaze
             - ľahké spracovanie detailov – všetky zhotovené s 3D® EASY, min. odpad
             - montáž bez použitia podkladového pásu /fólie/
             - bez špeciálneho náradia
             - nízke náklady na montáž

Rýchlejšia aplikácia 
             - až 5,5 m2 v balíku
             - čas na aplikáciu o 80 % kratší ako pri šindľoch
             - úspora až 80 % kotviacich prvkov /klincov/ oproti šindľom
             - samolepiaci spoj - rýchla a bezpečná aplikácia 
             - jednoduchá preprava, pohodlná manipulácia a ľahké nosenie 

Bezpečnejšia aplikácia 
             - modifikovaný asfaltový pás = vyššia odolnosť, životnosť a výborná ohybnosť
             - lepené spoje - bez použitia plameňa, 
             - súvislé spoje - bez možnosti podfúknutia a naviatia snehu a dažďa
             - odolná voči mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom
             - dokonalá vodotesnosť a pevnosť krytiny aj v ohybe
             - vysoká funkčná odolnosť pri nízkych aj vysokých teplotách

 

- pre sklony striech od 10° do 30°
- aplikácia mechanickým kotvením

Strešná krytina Icopal 3D® Gardener je vhodná predovšetkým na zastrešenie menších stavieb, či už altánkov, garáží alebo záhradných 
domčekov. Aplikácia krytiny je vďaka samolepiacim spojom jednoduchá a bezpečná. Vrchnú stranu krytiny pokrýva farebný hrubozrnný 
minerálny posyp, ktorý na streche vytvára jedinečný 3D efekt. Je maximálne vodotesná, odolná proti mechanickému poškodeniu a tiež UV 
žiareniu. Pri aplikácií krytiny Icopal 3D® Gardener je montáž pásov na strechu nenáročná. Jej aplikáciu bez problémov zvládne zákazník aj 
sám, bez pomoci vyškoleného pokrývača. 

- pre skolny striech od 10° do 65°
- aplikácia mechanickým kotvením, alebo celoplošným natavením

Pri vývoji strešnej krytiny Icopal 3D® EASY sa kládol dôraz na možnosť širšieho použitia, so zachovaním všetkých možností aplikácií, 
hlavne možnosti aplikácie bez otvoreného ohňa. Pri dosiahnutí nízkej hmotnosti, vodotesnosti, atraktívneho vzhľadu, pevnosti a spoľah-
livosti tradičných krytín, je výsledkom krytina Icopal 3D® EASY. Aplikovať ju možno mechanickým kotvením, alebo klasicky natavovaním na 
pripravený povrch. Okraje pásu tvorí silikónová fólia, ktorá sa počas aplikácie mechanickým kotvením odstráni a vznikne samolepiaci spoj.
Vďaka rýchlej, jednoduchej montáži a nízkej hmotnosti spĺňa krytina Icopal 3D® EASY požiadavky pre spoľahlivé, estetické, ekonomické a 
časovo nenáročné riešenie, pri ktorom sa dosiahne výborný pomer úžitkovej hodnoty a ceny. 

Easy červený Easy hnedý

Hrúbka 3 mm

Šírka 1 m

Dĺžka 5,5 m

Hmotnosť 3,9 kg/m2

Strešná krytina Icopal 3D® EASY 
– pre záhradné domčeky, altánky, chatky , prístrešky, hospodárske budovy 

ICOPAL 3D®  EASY 



Telefónne kontakty na našich regionálnych zástupcov:   Produktový manažér: 0905 578 925 
BA + TT: 0915 717 054        TN + ZA: 0905 200 188        NR + BB: 0907 791 198        PO + KE: 0918 824 020
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Aplikačný návod pre mechanické kotvenie - ICOPAL 3D®  EASY - 3D®  GARDENER

Pred aplikáciou pásov strechu mechanicky očistíme a zameriame,    
v prípade strechy s hrebeňom prirátame k dĺžke strechy 20 cm 
na preloženie cez hrebeň.

Po ukotvení v hornej časti /za hrebeňom strechy/ pokračujeme                 
v kotvení v pozdĺžnom smere, pritom pribíjame klince v šachovni-
covom vzore. Maximálna vzdialenosť medzi klincami je 15 cm. Dĺžka 
klinca je primeraná k hrúbke podkladovej dosky.

Po položení prvého pásu pokračujeme s položením ďalšieho. 
Prispôsobíme súbeh vzoru krytiny k už položenému pásu. Pás ukot-
víme za hrebeň strechy a v pozdĺžnom smere. Samolepiace kra-
je sú chránené ochrannou fóliou, ktorú pred spojením pásov treba 
odstrániť. Zatlačte pevne na spoj, pre zabezpečenie dobrého spojenia 
pásov.  

Na miestach, ako je okraj strechy, na miestach prestupov cez 
strechu a pri odkvape, treba strešnú krytinu prilepiť k podkladu 
s VEDATEX Adhaesiv /asfaltové lepidlo/. Lepené miesta musíme 
dôkladne pritlačiť, aby sme zabezpečili riadne spojenie, prilepenie 
pásu o podklad.

Hrebenáče urobte prerezaním pásu v pozdĺžnom smere.                                
Vytvorené hrebenáče ukladajte v smere prevládajúcich vetrov, 
po obvode ich prilepte asfaltovým lepidlom VEDATEX Adhaesiv, 
lepidlo nanášajte v dvoch súbežných pásoch a v dostatočnom 
množstve. V miestach prekrytia sa hrebenáče kotvia mechanicky.

Uloženie pásu prispôsobíme streche – dodržujeme smer kolmo 
na odkvap a na hrebeň strechy! Vyrovnaný pás v hornej časti  
mechanicky ukotvíme klincami.
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