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Riešenia pre ploché strechy Riešenia pre šikmé strechy

• Hotovú zelenú strechu vrátane rastlinstva schopnú plniť svoju funkciu ihneď po ukončení inštalácie.
• Strechu, ktorá nevyžaduje takmer žiadnu údržbu, je odolná proti šíreniu buriny a nevyžaduje kosenie. Technická prehliadka je potrebná mi-

nimálne raz za rok.
• Bezpečnú zelenú strechu odolnú proti účinkom vonkajšieho ohňa - trieda BROOF(t1) podľa meraní Požiarneho skúšobného ústavu Inštitútu 

stavebnej techniky  vo Varšave.
• Prvky zelenej strechy vychádzajúce zo skúseností a spolupráce troch svetových expertov: Icopal, Xeroflor, Colbond.
• Kompletnú zelenú strechu od jediného dodávateľa.
• Jednoduchú a rýchlu montáž.
• Technické poradenstvo.
• Písomnú osobnú záruku kvality Icopal a.s. na hydroizoláciu a zelenú vegetačnú časť.

Zaregistrujte svoju záruku on-line na www.zaruky.icopal.sk
v priebehu 45 dní od dátumu zakúpenia

Osobná registrácia
 vaša záruka je zaregistrovaná v databáze koncernu Icopal a má svoje číslo

Otvorenosť a zrozumiteľnosť
 poskytujeme písomnú záruku, nič nepíšeme  „drobným písmom”.

Jednoduchosť a dostupnosť
 nikoho nemusíte o záruku žiadať, registrovaním sa na www.zaruky.icopal.sk sami rozhodujete, či a kedy ju 
získate.

Bezpečnosť
 130 rokov technologických skúseností a úsilia o výrobky najvyššej kvality.

* Existuje možnosť predĺženia záruky po uzavretí záručnej zmluvy

Hydroizolačná časť

20-40 rokov
Vegetačná časť

1 rok alebo viac*

Osobná záruka kvality Icopal a.s.

Komplexná podpora a ponuka

ICOPAL a.s. Štúrovo

VEGETAČNÉ ROHOŽE

DRENÁŽ A RETENCIA

HYDROIZOLAČNÁ TECHNIKA,
TEPELNÁ IZOLÁCIA

ICOPAL a.s. Štúrovo poskytuje:Obsah:
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Extenzívna zelená strecha Icopal
Na základe mnohoročných skúseností medzinárodnej skupiny Icopal s realizáciou zelených striech vo Francúzsku, Škandinávii, Nemecku, Ho-
landsku, Poľsku a v Spojených štátoch, s inštaláciou viac než 35 mil. m² zelených striech a na základe technických normatívov týchto krajín boli 
vypracované smernice pre projektovú prípravu a realizáciu systému Zelená strecha Icopal.

Predpestované náviny vegetačnej rohože pripravené na prepravu Vegetačná rohož na streche tesne po inštalácii
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Plochá strecha - extenzívna zeleň, skladba strešného plášťa s parozábranou
Zatriedenie odolnosti strechy proti vonkajšiemu požiaru – BROOF(t1) na základe meraní Požiarneho skúšobného ústavu Inštitútu stavebnej tech-

niky vo Varšave: č 976.2/13/R38NP

7   Hotová vegetačná vrstva so zeleným rastlinstvom Icomat Green 317 (sklon strechy do 6°). 

6   Retenčno-mikrodrenážna vrstva – 7x Icomat 140.

5   Drenáž (použitie pri plochých strechách)  – drenážna vrstva Icodren 10 Speed Drainage® SBS.

4   Hydroizolácia s funkciou ochrany proti prerastaniu koreňov rastlín – podkladný  asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukom, vrchný 
asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukom odolný proti prerastaniu koreňov rastlín Graviflex 5,2 Green Roof alebo Graviflex 4,2 Green 
Roof.

3   Tepelná izolácia (mechanicky kotvená alebo lepená k podkladu). 

2   Parozábrana, asfaltovaný pás Foalbit AL S40 plnoplošne natavený na vopred napenetrovaný podklad penetračným náterom Siplast Primer® 
Speed SBS alebo asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukom ALU- VILLATHERM®.

1   Nosná konštrukcia (spádová vrstva).

POZNÁMKA:

U striech so sklonom väčším ako 6° je druh vegetačnej rohože závislý od sklonu a tvaru strechy a vyžaduje konzultáciu zo zástupcom firmy Icopal.

1

EXTENZÍVNE ZELENÉ STRECHY. Zelené strechy s rastlinným porastom majú značnú regeneračnú schopnosť a sú 
prispôsobené extrémnym podmienkam osídlenia. Tieto rastliny pochádzajú z prirodzených stredoeurópskych miest 
výskytu suchomilných rastlín. Sú to hlavne machy, rozchodníky a byliny. Hmotnosť extenzívnych zelených striech 
systému Icopal je cca 55 kg/m². Vegetačné rohože používané na extenzívnej streche Icopal sú odolné proti šíreniu 
buriny. Extenzívna zelená strecha Icopal nie je určená na výsev trávy ako častého nosiča buriny. Nevyžaduje kosenie.

Inovačný charakter systému Zelenej strechy Icopal spočíva v dodávke a montáži všetkých prvkov vrátane hotovej 
zelenej rastlinnej vrstvy, ktorá sa na streche rozvinie z návinu.

VÝHODY ZELENEJ STRECHY

• zeleň (vegetácia) spôsobuje premenu oxidu uhličitého na kyslík
• významnou mierou predlžuje životnosť hydroizolácie
• chráni strechu pred extrémnymi teplotami a klimatickými zmenami
• chráni pred teplom (strešná konštrukcia sa neprehrieva), taktiež pred chladom v zimnom období
• znižuje náklady na vykurovanie a klimatizáciu
• zlepšuje miestnu klímu odparovaním vlhkosti, viaže prach a filtruje škodliviny zo vzduchu
• zadržuje zrážkovú vodu (30 až 90% podľa typu vegetačnej strechy)
• znižuje poplatky za odvádzanie zrážkovej vody do kanalizácie
• zvyšuje protipožiarnu ochranu budov (strechy sú zaradené do kategórie nehorľavé)
• rozširuje životný priestor ľudí, rastlín a zvierat
• zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti
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6   Hotová vegetačná vrstva so zeleným rastlinstvom Icomat Green 317 (sklon strechy do 6°).

5  Retenčno-mikrodrenážna vrstva – 7x Icomat 140.

4   Drenáž (použitie pri plochých strechách) – drenážna vrstva Icodren 10 Speed Drainage® SBS.

3    Tepelná izolácia - lepená k podkladu asfaltovým lepidlom Siplast Glue® Speed SBS.

2   Hydroizolácia s funkciou ochrany proti prerastaniu koreňov rastlín – penetračný náter Siplast Primer® Speed SBS, podkladný asfalto-
vaný pás modifikovaný SBS kaučukom, vrchný asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukom odolný proti prerastaniu koreňov rastlín 
Graviflex 5,2 Green Roof alebo Graviflex 4,2 Green Roof.

1  Nosná konštrukcia (spádová vrstva).

POZNÁMKA:

U striech so sklonom väčším ako  6° je druh vegetačnej rohože závislý od sklonu a tvaru strechy a vyžaduje konzultáciu zo zástupcom firmy 
Icopal.
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Smernice pre projektovú prípravu
Smernice pre projektovú prípravu – sklon strešnej plochy

V prípade plochých striech sa odporúča použiť sklon strešnej plochy od 2° do 6°. V prípade šikmých striech je nutné uvažovať s inštaláciou 
dodatočných prvkov – prahov zabraňujúcich zosúvaniu sa vrchnej vegetačnej vrstvy. Plocha strechy musí byť konštruovaná takým spôsobom, 
aby roviny krytiny vykazovali spád smerom k odvodňovacím bodom.

Smernice pre projektovú prípravu – strešné zariadenia, strešné výlezy

Strešné zariadenia v podobe kanalizačných odvetrávacích komínov, antén, klimatizačných zariadení, prestupov elektrických káblov a pod. je 
potrebné podľa možností sústrediť tak, aby počet prestupov cez strešnú konštrukciu bol čo najmenší. Navyše tieto zariadenia ako aj strešné 
prestupy, svetlíky, dymové klapky a pod., musia byť umiestnené na podstavách, ktorých výška musí byť väčšia než súčet hrúbok vrstiev zelenej 
strechy, ktoré bude možné spoľahlivo zaizolovať a zakryť ostatnými vrstvami zelenej strechy. Zelené strechy musia byť voľne prístupné pre potreby 
údržby. Odporúča sa v rámci projektovej prípravy nezabudnúť navrhnúť prívod vody na strechu alebo do jej blízkosti.

Smernice pre projektovú prípravu – sacie účinky vetra
Pre každú strechu je projektant objektu povinný osobitne vypočítať sacie účinky v závislosti od veternej mapy, tvaru, výšky a plochy strechy. 
Výpočet je potrebné vyhotoviť na základe STN-EN 1991-1-4:2007 Zaťaženie konštrukcií. Všeobecné zaťaženia – Zaťaženie vetrom. Po usku-
točnení príslušných výpočtov je potrebné zaťažiť príslušné miesta na streche použitím minerálneho substrátu zodpovedajúcej hrúbky, betónových 
panelov alebo vymývaného štrku.

Smernice pre projektovú prípravu – odolnosť proti vystaveniu zelenej strechy vonkajšiemu požiaru

Všetky systémy extenzívnej zelenej strechy Icopal uvedené v katalógu majú zatriedenie odolnosti strechy proti vonkajšiemu požiaru BROOF(t1). 
V dôsledku toho, extenzívna zelená strecha Icopal patrí medzi strešné systémy odolné proti šíreniu vonkajšieho požiaru.

Zatriedenie odolnosti strechy proti vonkajšiemu požiaru BROOF(t1) na základe meraní Požiarneho skúšobného ústavu Inštitútu stavebnej techniky 
vo Varšave pre:
extenzívnu strechu – s parozábranou: č. 976.2/13/R38NP,
extenzívnu strechu – s obráteným poradím vrstiev: č. 976.4/13/R38NP.

Odporúčané sústredenie strešných detailov

Plochá strecha - extenzívna zeleň, skladba strešného plášťa s obráteným poradím vrstiev
Zatriedenie odolnosti strechy proti vonkajšiemu požiaru – BROOF(t1) na základe meraní Požiarneho skúšobného ústavu Inštitútu stavebnej techniky 
vo Varšave: č. 976.4/13/R38NP
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Smernice pre projektovú prípravu
Pokyny pre projektovú prípravu – retencia a drenáž

• V systéme Zelenej strechy Icopal je retenčno-drenážna časť vyhotovená technologickým usporiadaním:

- drenážnej rohože Icodren 10 Speed Drainage® SBS,

- retenčno-mikrodrenážnej vrstvy Icomat 140 – systém netkanej geotextílie vyvinutej na zákazku firmy Icopal. Každá z jednotlivých netkaných geotextílií 
sa skladá z dvoch vrstiev: vplietanej sklenenej sieťky, ktorá plní úlohu mikrodrenáže a bavlneno-polyesterovej netkanej textílie, ktorá plní retenčnú funkciu 
pre zrážkovú vodu. Pomer bavlnených a polyesterových vlákien je rovnaký – 50 % z každej.

• Retenčná vrstva Icomat 140 sa skladá zo:

- sústavy 7 vrstiev netkanej geotextílie v prípade jej použitia na ploché strechy,

- sústavy 10 vrstiev netkanej geotextílie v prípade jej použitia na šikmé strechy.

Unikátny charakter retenčnej vrstvy Icomat 140 spočíva v súčasnej retenčnej aj drenážnej funkcii a vnútornej cirkulácii vzduchu. Navyše unikátna konštrukcia 
zabezpečí trojnásobne dlhší čas vysychania ako substrát, čo poskytuje rastlinám dostatok vlahy dlhšiu dobu.

• Vlastnosti retenčnej vrstvy ICOMAT 140

7 VRSTIEV (UKLADANÝCH NA PLOCHÚ STRECHU
STRIEDAVO POD UHLOM 90°)

10 VRSTIEV (UKLADANÝCH NA ŠIKMÚ STRECHU
VO VRSTVÁCH KOLMÝCH K ODKVAPU)

Použitie Plochá strecha so sklonom do 6° Šikmá strecha od 6° do 35°

Druh rastlinstva
Kombinácia s rohožou Icomat Green 317: 

machy, rozchodníky, byliny
Kombinácia s rohožou Icomat Green 300:  

machy, rozchodníky, byliny

Výška vrstvy 3,5 mm 5,1 mm

Hmotnosť v suchom stave 980 g/m2 1400 g/m2

Šírka 100 cm 100 cm

• Pokyny pre projektovú prípravu – hmotnosť strechy – kumulatívne zaťaženia vrátane zavodnenia:
KONŠTRUKCIA STRECHY KLASICKÉ USPORIADANIE OBRÁTENÉ USPORIADANIE

Plochá strecha
Hydroizolácia:
Elastobit GG 40 
Graviflex 5,2 Green Roof 
Drenáž:
Icodren 10 Speed Drainage® SBS 
Retencia:
Icomat 140 : 7 vrstiev 
Vegetácia:
Icomat Green Roof 317

Parozábrana :
Siplast Primer® Speed SBS 
Foalbit AL S 40 (alt. ALU-VILLATHERM)
Tepelná izolácia:
EPS 100 S hr.18 cm

56 kg/m2

Tepelná izolácia:
XPS hr. 18 cm

48 kg/m2

Šikmá strecha (bez tepelnej izolácie)
Hydroizolácia:
Elastobit GG 40 
Graviflex 5,2 Green Roof 
Drenáž a retencia:
Icomat 140: 10 vrstiev 
Vegetácia:
Icomat Green Roof 300

51 kg/m2 –

Pre porovnanie s obyčajným minerálnym alebo pôdnym substrátom s výškou 10 cm sú zaťaženia nasledujúce:
KONŠTRUKCIA STRECHY KLASICKÉ USPORIADANIE OBRÁTENÉ USPORIADANIE

Plochá strecha 235 kg/m2 227 kg/m2

Systém Zelená strecha Icopal eliminuje nutnosť použitia ťažkého minerálneho substrátu a tým súčasne eliminuje nadmerné zaťaženie 
stavebnej konštrukcie už v etape projektovej prípravy.

Siplast Primer® Speed SBS

Unikátny penetračný náter modifikovaný SBS kaučukom so špičkovými technickými parametrami 
pre penetráciu rôznych podkladov a na vytváranie tenkých hydroizolačných náterov proti vlhkosti. 
Je optimálnym penetračným prostriedkom pri aplikácii asfaltovaných pásov modifikovaných SBS 
kaučukom.

Vzhľadom k tomu, že aj pri mínusových teplotách si zachováva svoje vysoké technické a úžitkové 
parametre je ideálnym náterom na aplikáciu aj za nepriaznivých poveternostných podmienok počas 
neskorej jesene a skorej jari, ale dokonca aj v zimnom období s odolnosťou do -15°C.

Výhody Siplast Primer® Speed SBS porovnaní s bežnými asfaltovými penetračnými nátermi:
7 x kratší čas schnutia
3 x väčšia výdatnosť
2,5 x hlbšia penetrácia podkladu
20 x zvýšená životnosť

Univerzálne použitie:
Aplikácia: na asfaltované pásy, na betón, oceľ i drevo
Balenie: plechovky 10 litrov a 30 litrov
Výdatnosť : 1 liter až na 5 m² (v závislosti od druhu podkladu)

Bezkonkurenčná cena – garantuje najnižšie náklady na 1 m².
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Siplast Glue® Speed SBS

Špeciálne asfaltové lepidlo modifikované SBS kaučukom Siplast Glue® Speed SBS sa odporúča ako 
bezpečné lepenie tepelnoizolačných materiálov EPS, XPS, PIR a PUR na základy a strechy.

Použitie:
• Bezpečné lepenie polystyrénových tepelnoizolačných dosiek z EPS a XPS a polyuretánových 

PIR a PUR dosiek
• Prilepenie tepelnoizolačných dosiek na betón alebo na plech
• Zlepenie asfaltovaných pásov
• Podlepenie asfaltových šindľov
• Utesnenie a opravy prasklín a trhlín
• Utesnenie detailov
Výhody:
• Je vodotesný a odolný voči slabým kyselinám a zásadám.
• Jednoducho aplikovateľný – nanáša sa špachtľou, murárskou lyžicou alebo pištoľou. 
Balenie:
5 kg / plechovka

Výdatnosť:
0,5 - 0,8 kg/m²

Porovnanie Bežné asfaltové lepidlo Siplast Glue® Speed SBS

Odolnosť proti odtrhnutiu 0,07 MPa 0,15 MPa

Parotesná zábrana FOALBIT AL S 40

Asfaltovaný hydroizolačný pás na hliníkovej fólii kombinovanej so sklenenou rohožou, s krycou vrstvou 
na báze oxidovaného asfaltu s plnidlom, na vrchnej strane jemným minerálnym posypom a na spodnej stra-
ne separačnou fóliou. Je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech 
ako parotesná zábrana a v systémoch spodných stavieb ako pás proti vlhkosti a protiradónová ochrana.

Neodporúča sa jeho používanie proti tlakovej vode a ako vrchná vrstva strešného systému.

Balenie:
kotúč 1 x 7,5 m

Názov Max. sila ťahu, pozdĺž-
ne/priečne

Ťažnosť,
pozdĺžne/priečne

Ohybnosť pri nízkej 
teplote

Odolnosť proti tečeniu 
pri zvýš.tepl.min.

Teplota spracova-
teľnosti

[N/5 cm] [%] [°C] [°C] [°C]

FOALBIT AL S 40 450/300 (±20%) 3,0/3,0 (±20%) 0 + 70 ≥ + 10
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Hydroizolácia s funkciou ochrany proti prerastaniu koreňov rastlín

Hydroizolačná vrstva s funkciou ochrany proti prerastaniu koreňov rastlín pri systéme extenzívnej zelenej strechy Icopal sa zakaždým zhotovuje 
ako dvojvrstvový systém.

SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA S PAROZÁBRANOU:

Strešný plášť s parozábranou na betónovom podklade alebo trapézovom plechu s tepelnou izoláciu z dosiek z penového polystyrénu  

EPS 100 S, mechanické kotvenie:

vrstva 1: modifikovaný asfaltovaný pás na mechanické kotvenie Elastobit GG 40, 

vrstva 2: nataviteľný modifikovaný asfaltovaný pás s funkciou ochrany proti prerastaniu koreňov rastlín Graviflex 5,2 Green Roof alebo 

Graviflex 4,2 Green Roof.

Strešný plášť s parozábranou na betónovom podklade alebo trapézovom plechu s tepelnou izoláciou z dosiek z penového polystyrénu  

EPS 100 S, aplikácia s použitím samolepiacich pásov:

vrstva 1: samolepiaci modifikovaný asfaltovaný pás PLASTER P180/2000,

vrstva 2: nataviteľný modifikovaný asfaltovaný pás s funkciou ochrany proti prerastaniu koreňov rastlín Graviflex 5,2 Green Roof alebo 

Graviflex 4,2 Green Roof.

Strešný plášť s parozábranou na betónovom podklade alebo trapézovom plechu s tepelnou izoláciou z kašírovaných dosiek EPS 100 S, 

mechanické kotvenie:

vrstva 1: modifikovaný asfaltovaný pás Elastobit GG 40 (alt. Speed Profile SBS),

vrstva 2: nataviteľný modifikovaný asfaltovaný pás s funkciou ochrany proti prerastaniu koreňov rastlín Graviflex 5,2 Green Roof alebo 

Graviflex 4,2 Green Roof.

SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA S OBRÁTENÝM PORADÍM VRSTIEV:

Obrátené poradie vrstiev na betónovom podklade, aplikácia natavením:

vrstva 1: modifikovaný asfaltovaný pás Elastobit GG 40 (alt. Speed Profile SBS), 

vrstva 2: nataviteľný modifikovaný asfaltovaný pás s funkciou ochrany proti prerastaniu koreňov rastlín Graviflex 5,2 Green Roof alebo 

Graviflex 4,2 Green Roof.

Obrátené poradie na podklade z dreva, mechanické kotvenie:

vrstva 1: modifikovaný asfaltovaný pás Elastobit GG 40,  

vrstva 2: nataviteľný modifikovaný asfaltovaný pás s funkciou ochrany proti prerastaniu koreňov rastlín Graviflex 5,2 Green Roof alebo 

Graviflex 4,2 Green Roof.

Varianty vrstiev:

Parotesná zábrana ALU-VILLATHERM®

Asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukom na kombinovanej nosnej vložke z hliníkovej fólie a sklenenej rohože, 
s hrúbkou 4,2 mm a s vynikajúcimi fyzikálno-mechanickými parametrami, s mikroventilačným THERM systémom 
na spodnom a hornom povrchu, vhodný ako parozábrana.

Pás je vhodný na všetky typy podkladov. Na hornom povrchu sú tepelne aktivovateľné THERM pásy na lepenie tepelnej 
izolácie.

Použitie:
Parozábrana

Balenie: 
kotúč 1 x 7,5 m

Názov Typ a gramáž  
nosnej vložky Hrúbka Pevnosť

v ťahu
Priemerná
ťažnosť

Ohybnosť pri
nízkej teplote

Odolnosť proti 
tečeniu

[g/m2] [mm] [N/5 cm] [%] [°C/Ø30 mm] [°C]

ALU-VILLATHERM® AL + 
sklenená tkanina

4,2 450/350 3/3 -6 >70
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Spodný asfaltovaný pás modifikovaný syntetickým kaučukom SBS, na nosnej vložke zo sklenej tkaniny s gramážou 200 g/m², s hrúbkou 4,0 mm 
a s vynikajúcimi fyzikálno-mechanickými parametrami, vhodný na natavovanie  alebo mechanické kotvenie k podkladu.

Názov Typ a gramáž  
nosnej vložky Hrúbka Pevnosť

v ťahu
Priemerná
ťažnosť

Ohybnosť pri
nízkej teplote

Odolnosť proti 
tečeniu

[g/m2] [mm] [N/5 cm] [%] [°C/Ø30 mm] [°C]

Elastobit GG 40
Sklenená tkanina, 

200
4,0 1500/2000 4,5/4,5 -20 100

Elastobit GG 40

Plaster P 180/2000

Spodný samolepiaci asfaltovaný pás, modifikovaný syntetickým kaučukom SBS, na nosnej vložke z polyesterovej netkanej textílie s gramážou 
180 g/m² a hrúbkou 2,6 mm a vynikajúcimi fyzikálno-mechanickými parametrami.

Názov Typ a gramáž
nosnej vložky Hrúbka Pevnosť v ťahu Priemerná

ťažnosť
Ohybnosť pri 
nízkej teplote

Odolnosť proti 
tečeniu

[g/m2] [mm] [N/5 cm] [%] [°C/Ø30 mm] [°C]

Plaster P 180/2000
Polyesterová

netkaná textília, 180
2,6 900/700 60/60 -25 100

Osobná záruka Icopal a. s.

na vodotesnosť

Zaregistrujte svoju záruku on-line na www.zaruky.icopal.sk v priebehu 45 dní od dátumu nákupu

Záručné lehoty ako funkcia použitého usporiadania:

30 rokov Spodný asfaltovaný pás: ELASTOBIT GG 40
Vrchný asfaltovaný pás odolný proti prerastaniu koreňov rastlín Graviflex 5,2 Green Roof

25 rokov Spodný asfaltovaný pás: ELASTOBIT GG 40
Vrchný asfaltovaný pás odolný proti prerastaniu koreňov rastlín Graviflex 4,2 Green Roof

Osobná záruka Icopal a. s.

na vodotesnosť

Zaregistrujte svoju záruku on-line na www.zaruky.icopal.sk v priebehu 45 dní od dátumu nákupu

Záručné lehoty ako funkcia použitého usporiadania:

25 rokov Spodný samolepiaci asfaltovaný pás Plaster P 1800/2000
Vrchný asfaltovaný pás odolný proti prerastaniu koreňov rastlín Graviflex 5,2 Green Roof

20 rokov Spodný samolepiaci asfaltovaný pás: Plaster P180/2000
Vrchný asfaltovaný pás odolný proti prerastaniu koreňov rastlín Graviflex 4,2 Green Roof

Polbit Base 5,0 Speed Profile® SBS
Extradach Base 4,0 Speed Profile® SBS

Junior Base 3,0 Speed Profile® SBS

Osobná záruka Icopal a. s.

na vodotesnosť

Zaregistrujte svoju záruku on-line na www.zaruky.icopal.sk v priebehu 45 dní od dátumu nákupu

Záručné lehoty ako funkcia použitého usporiadania:

40 rokov Spodný asfaltovaný pás: Polbit Base 5,0 Speed Profile
®
 SBS

Vrchný asfaltovaný pás odolný proti prerastaniu koreňov rastlín Graviflex 5,2 Green Roof

35 rokov Spodný asfaltovaný pás: Polbit Base 5,0 Speed Profile
®
 SBS

Vrchný asfltovaný pás odolný proti prerastaniu koreňov rastlín: Graviflex 4,2 Green Roof

35 rokov Spodný asfaltovaný pás: Extradach Base 4,0 Speed Profille
®
 SBS 

Vrchný asfaltovaný pás odolný proti prerastaniu koreňov rastlín Graviflex 5,2 Green Roof

25 rokov Spodný asfaltovaný pás: Junior Base 3,0 Speed Profile
®
 SBS

Vrchný asfaltovaný pás odolný proti prerastaniu koreňov rastlín: Graviflex 5,2 Green Roof

30 rokov Spodný asfaltovaný pás: Extradach Base 4,0 Speed Profile
®
 SBS 

Vrchný asfaltovaný pás odolný proti prerastaniu koreňov rastlín: Graviflex 4,2 Green Roof

20 rokov Spodný asfaltovaný pás: Junior Base 3,0 Speed Profile
®
 SBS

Vrchný asfaltovaný pás odolný proti prerastaniu koreňov rastlín: Graviflex 4,2 Green Roof

Názov
Typ a gramáž
nosnej vložky

Hrúbka Pevnosť v ťahu
Priemerná
ťažnosť

Ohybnosť pri
nízkej teplote

Odolnosť proti 
tečeniu

[g/m2] [mm] [N/5 cm] [%] [°C/Ø30 mm] [°C]

Polbit Base 5,0
 Speed Profile

®

 SBS
polyesterová

netkaná textília, 250 5,0÷5,2
pozdĺžne: 1000÷1200
priečne: 800÷1000

50/50 -25 105

Extradach Base 4,0
Speed Profile

®

 SBS
polyesterová rohož, 

250 4,0÷4,2
pozdĺžne: 1000÷1200
priečne: 800÷1000

50/50 -20 100

Junior Base 3,0
Speed Profile

®

 SBS
vystužená

sklenená rohož, 80 3,0÷3,2
pozdĺžne: 550÷650
priečne: 350÷450

5/5 -25 105

Asfaltované pásy s hrebeňovým profilom na spodnej strane patria medzi moderné riešenia pre hydroizoláciu plochých striech.

Prečo pásy s technológiou Speed Profile?

Úspora času Úspora plynu

30% 25%• umožňujú 100%né spojenie s podkladom
• v priemere o 20% zvyšujú vodotesnosť a odolnosť voči starnutiu v podmien-

kach silného UV žiarenia
• garantujú vyššie parametre ťažnosti pri extrémne vysokých teplotách
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Graviflex 4,2 Green Roof
Graviflex 5,2 Green Roof

Asfaltované pásy vyrábané firmou Icopal s funkciou ochrany proti koreňom rastlín, nataviteľné, modifikované syntetickým kaučukom SBS, na nos-
nej vložke z polyesterovej netkanej textílie, s hrúbkou 5,2 mm/4,2 mm a s vynikajúcimi fyzikálno-mechanickými parametrami.

Názov Záruka Typ a gramáž 
nosnej vložky Hrúbka Pevnosť

v ťahu
Priemerná
ťažnosť

Ohybnosť pri
nízkej teplote

Odolnosť proti 
tečeniu

roky [g/m2] [mm] [N/5 cm] [%] [°C/Ø30 mm] [°C]

Graviflex 4,2 Green Roof 20-35*
Polyesterová 
tkanina, 200

4,2 950/700 50/50 -20 100

Graviflex 5,2 Green Roof 25-40*
Polyesterová 
tkanina, 250

5,2 1100/900 50/50 -25 100

* v závislosti od usporiadania hydroizolačného systému

Osobná záruka Icopal a. s.

na vodotesnosť

Zaregistrujte svoju záruku on-line na www.zaruky.icopal.sk v priebehu 45 dní od dátumu nákupu

od 20 do 40 rokov

Použitie
•  Ochrana koreňového systému zelenej vegetačnej časti proti nedostatku vlahy a proti hnilobe počas 

dlhotrvajúcich a výdatných zrážok.
•  Akumulácia prebytku vody a jej odvedenie do zberačov.
•  Mechanická ochrana hydroizolačnej vrstvy.
•  Filtrovanie substrátu od ílovitých častíc a ochrana zberačov pred zanesením.

Parametre

Drenážna vrstva

ICODREN 10 Speed Drainage® SBS – drenážna rohož s hrúbkou 10 mm s jadrom zo splietaných polyami-
dových vlákien obojstranne chránených filtračnou polyesterovou netkanou geotextíliou. Šírka rohože je 100 
cm, dĺžka 45 m. Vnútorné jadro sa v miestach spojov s ďalším pásom materiálu stýka bezprostredne so su-
sednou rohožou, pričom je súčasne navyše chránené 10 cm záložkou z netkanej geotextílie, ktorá zabraňuje 
prenikaniu častíc podložia dovnútra. 

Tlak
[kPa]

Hydraulický gradient
–

Prietoková kapacita vody v rovine výrobku
q vw l/(s-m)*

Priemerná hodnota Tolerancia Norma
20 1,0 2,0 -0,6 EN ISO 12958

* Výsledky z laboratória Colbond Geosynthetics pri použití požiadaviek zhodných s normou EN ISO 12958. 
Podklad: mäkký/tvrdý. Tlak zodpovedajúci tlaku zeminy bol simulovaný vrstvou pružnej peny.

Parametre prietokovej kapacity vody

Priemerná hodnota Tolerancia Norma

Priepustnosť vody VI H50 mm/s 100 -30 EN ISO 11058

Charakteristická veľkosť otvorov O90 µm 170 +/-40 EN ISO 12956

Hydraulické vlastnosti filtračnej vrstvy
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Porovnanie Icodren 10 Speed Drainage® SBS s nopovou fóliou

Icodren 10 Speed Drainage® SBS Nopová fólia

Je správne konštruovaná drenážna rohož – zabezpečuje funkciu filtrovania 
vody celým svojim povrchom a obojstranne použitá netkaná geotextília 
oddeľuje čiastočky zeminy.

Nopová fólia nemá možnosť filtrovať vodu – neplní drenážnu funkciu.

Obojstranne použitá netkaná geotextília ako aj splietaná štruktúra 
polyamidových vlákien rovnomerne rozkladá tlak vrstiev zelenej strechy 
na hydroizoláciu.

Tlak nopov fólie môže pri vyššom tlaku spôsobiť poškodenie hydroizolácie – 
pozri nižšie uvedený obrázok.

Icodren 10 je pružná drenážna rohož, ktorá sa ľahko pokladá a formuje. 
Ideálne sa prispôsobuje nerovnostiam podkladu.

Nopová fólia je tuhá, má ostré hrany a ťažko sa formuje – neprilieha 
rovnomerne ku celej ploche podkladu.

Systémové riešenia Icodren 10 chránia pred zanesením drenážneho 
priestoru, čím ho udržujú v dobrom stave.

Zrážková voda sa dostáva cez fóliu v netesných spojoch, čo vedie
k rýchlemu zaneseniu drenážneho priestoru drobnými časticami zeminy. 

Icodren 10 v sebe spája drenážnu, separačnú a filtračnú funkciu.
Aby nopová fólia mohla plniť drenážnu funkciu, je potrebné na ňu položiť 
dodatočnú vrstvu netkanej geotextílie s gramážou 250 g/m².

Icodren 10 Speed Drainage® SBS zaisťuje:
• Vysoký súčiniteľ filtrácie.
• Plnú ochranu hydroizolačnej vrstvy.
• Plnú ochranu drenážneho jadra pred zanesením ílovitými čiastočkami zeminy.
• Vysokú pružnosť a priliehavosť ku všetkým detailom a celému povrchu podkladu.
• Jednoduchú montáž – možnosť strihania nožnicami.

Parametre:

Názov vrstvy Gramáž Hrúbka Šírka Balenie

Icomat 140
7 vrstiev

980 g/m2 3,6 mm 100 cm
šírka: 100 cm

dĺžka: 100 mb

hmotnosť: cca 15 kg

Icomat 140
10 vrstiev

1400 g/m2 5,1 mm 100 cm
dĺžka: 100 cm

dĺžka: 100 mb

hmotnosť: cca 15 kg

Retenčná vrstva

Retenčno-mikrodrenážna vrstva Icomat 140 – retenčná netkaná geotextília spolu s mikrodrenážou – kom-
bináciou netkanej geotextílie vyvinutou na zákazku firmy Icopal. Každá z jednotlivých netkaných geotextílií 
sa skladá z dvoch vrstiev: vpletenej sklenej sieťky plniacej funkciu drenáže a bavlneno-polyesterovej vlákniny 
plniacej retenčnú funkciu pre zrážkovú vodu. Pomer bavlnených a polyesterových vlákien je rovnaký po 50%. 
Vďaka tomuto riešeniu je zachovaná vnútorná cirkulácia vzduchu medzi geotextíliami.

Retenčno-mikrodrenážna vrstva Icomat 140 sa skladá:
- zo sústavy 7 vrstiev netkanej geotextílie pre použitie na ploché strechy (sklon do 6°),
- zo sústavy 10 vrstiev netkanej geotextílie pre použitie na šikmé strechy (sklon 6 - 35°).
Gramáž Icomat 140 tvorenej 7 vrstvami (ploché strechy): cca 980 g/m² 
Gramáž Icomat 140 tvorenej 10 vrstvami (šikmé strechy): cca 1400 g/m² 
Šírka Icomat 140: 100 cm

Použitie:
Unikátny charakter retenčno-mikrodrenážnej vrstvy Icomat 140 spočíva v tom, že plní súčasne mikro-
drenážnu ako aj retenčnú funkciu a funkciu vnútornej cirkulácie vzduchu. Navyše unikátna konštrukcia 
zabezpečuje trojnásobne dlhší čas vysychania než minerálny substrát, čo poskytuje rastlinám dostatok vody 
na dlhšiu dobu. Vnútorná cirkulácia vzduchu a prevzdušnenie sú zachované.
Aplikuje sa priamo pod vegetačnú rohož. Vďaka vysokému obsahu prírodných zložiek (bavlnené vlákna) sa 
ideálne znáša so zelenou častou a poskytuje vhodné podmienky pre zakorenenie rastlinstva.
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Porovnanie Icomat 140 s minerálnym substrátom

Netkaná geotextília
200 g/m² + minerálny substrát

Icodren 10 Speed Drainage® 
SBS + Icomat 140

POUŽITIE retenčná, drenážna a vegetačná vrstva
retenčná a drenážna vrstva a vnútorná cirkulácia vzduchu

a prevzdušnenie

DRUH STRECHY plochá plochá a šikmá (*)

DRUHY RASTLINSTVA machy, rozchodníky, byliny alebo trávy machy , rozchodníky, byliny

HMOTNOSŤ 160 kg/m2 (pre hrúbku substrátu 10 cm)
plochá strecha: cca 1,6 kg/m2

šikmá strecha: cca 1,4 kg/m2

HRÚBKA od 100 mm a viac
plochá strecha: 13,6 mm
šikmá strecha: 5,1 mm

BALENIE big bag 1 m3 (1600 kg), vrecia 50 kg bal 100 mb (15 kg)

(*) – v prípade šikmej strechy sa nesmie použiť drenážna rohož Icodren 10 Speed Drainage® SBS.

Porovnanie montáže strechy s plochou 1000 m²

Separačná netkaná geotextília
1 vrstva + minerálny substrát

Icodren 10 Speed Drainage® SBS
+ Icomat 140 (7 vrstiev)

HRÚBKA VRSTVY 100 mm pre strechu 1000 m²
odhadovaný objem substrátu predstavuje 100 m³ 13,6 mm

POČET PALIET
substrát: 100 paliet

netkaná geotextília: 1 paleta
spolu: 101 paliet

Icodren 10 Speed Drainage
®
 SBS: 23 paliet

retenčná rohož 7 vrstiev: 2 palety
spolu: 25 paliet

HORIZONTÁLNA PREPRAVA 4-5 plnoobjemových prepráv nákl. automom 1  plnoobjemová preprava nákl. automom

VERTIKÁLNA PREPRAVA náradie: 8 h - 600 € netto
pracovníci: 4 os. x 8 h: 320 € netto

náradie: 2 h - 150 € netto
pracovníci: 4 os. x 2 h: 80 € netto

POČET PRACOVNÝCH HODÍN 
POTREBNÝCH NA INŠTALÁCIU 
KOMPLETNEJ VRSTVY STRECHY

pracovníci: 6 os. x 16 h: 960 € netto pracovníci: 6 os. x 8 h: 480 € netto

SPOLU 1 880 € netto 710 € netto

Východiskové predpoklady:

Strecha vo výške 10 m a s plochou 1000 m². Vertikálna preprava je realizovaná výťahom. Vertikálnu prepravu substrátu zabezpečujú 4 pracovníci 
(2 osoby nakládka dole, 2 osoby vykládka na streche). Pri vykládke sa uskutoční čiastočné rozloženie substrátu z big bagov na plochu strechy. 
Ďalšie rozloženie substrátu s vyrovnaním vrstvy na hrúbku 10 cm sa uskutoční v priebehu 2 pracovných dní s využitím 6 pracovníkov.

Zdroj:

Skutočné údaje boli získané od realizačných firiem v roku 2013.

Poznámka:

Pri odhadovaní nákladov na rozloženie vrstiev zelenej strechy neboli zohľadnené náklady na realizáciu klampiarskych prvkov a pokladanie iných 
vrstiev (napr. hydroizolácie, tepelnej izolácie a pod.), okrem tých, ktoré sú uvedené v tabuľke.

Obyčajný minerálny substrát (pôdny): kombinácia produktov minerálneho a organického pôvodu. Plní 
funkciu vegetačnej, retenčnej a drenážnej vrstvy. Hmotnosť cca 160 kg/m² pre vrstvu s výškou 10 cm. 
Používa sa na extenzívne ploché strechy ako materiál vyplňujúci lokálne nerovnosti podložia.

Icomat Green 317 vegetačná rohož je tvorená slučkovou rohožou vyrobenou z polypropylénu, na ktorej sa nachádza vhodne zvolený minerálny 
substrát s rastúcimi rastlinami. Minerálny substrát dodáva rastlinám zodpovedajúce množstvo látok potrebných na výživu a vývoj. Vďaka slučkovej 
rohoži sa korene rastlín správne vyvíjajú a zakoreňujú medzi trojrozmernými vláknami. Rastlinstvo nachádzajúce sa na rohoži je tvorené machmi, 
kvitnúcimi bylinami a rôznofarebnými rozchodníkmi.

Icomat Green 317 – extenzívna vegetačná rohož na ploché strechy

Použitie:
Vegetačná vrstva plochej zelenej strechy pripravená na montáž bola pestovaná 1,5 roka. Rozbaľuje sa z návinu priamo na plochu strechy. V oka-
mihu dodania na miesto určenia je na 70-100 % pokrytá zeleňou.
Montáž jednotlivých návinov vzájomným viazaním.

Parametre:
• Vegetačná časť: mach, rozchodník, byliny.
• Nosný materiál: polypropylénová slučková rohož, na ktorej sa 

nachádza vhodne zvolený substrát spolu s rastlinstvom.
• Sklon plochej strechy do 6°.
• Hrúbka jadra rohože bez rastlinstva: do 2,5 cm.
• Dodávka: v návinoch, pokrytá zeleňou, šírka 1 meter a dĺžka 

2 metre alebo v dielcoch 1x1 m.
• Doba dodávky na miesto montáže: do 24 h od nakládky.
• Strecha nevyžadujúca údržbu – raz za rok odporúčame vykonať 

technickú prehliadku a hnojenie.

Náviny zelenej vegetačnej vrstvy pripravené na prepravu
na miesto montáže.

Vzhľad rohože v zimnom a skorom jarnom období
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Použitie:
Vegetačná vrstva šikmej zelenej strechy pripravená na montáž 
bola pestovaná 1,5 roka. Rozbaľuje sa z návinu priamo na plo-
chu strechy. V okamihu dodania na miesto určenia je
na 70 - 100% pokrytá zeleňou.
Montáž jednotlivých návinov vzájomným viazaním.

Parametre:
• Vegetačná časť: mach, rozchodník, byliny.
• Nosný materiál: polypropylénová slučková rohož, na ktorej sa 

nachádza vhodne zvolený substrát spolu s rastlinstvom.
• Sklon šikmej strechy: 6° – 35°.
• Hrúbka jadra rohože bez rastlinstva: do 3 cm.
• Dodávka: v návinoch, pokrytá zeleňou, šírka 1 meter a dĺžka 

2 metre alebo v dielcoch 1 x 1 m.
• Doba dodávky na miesto montáže: do 24 h od nakládky.
• Strecha nevyžadujúca údržbu – raz za rok odporúčame 

vykonať technickú prehliadku a hnojenie.

Icomat Green 300 – extenzívna vegetačná rohož na šikmé strechy

Icomat Green 300 je vegetačná rohož tvorená slučkovou rohožou vyrobenou z polypropylénu, na ktorej sa nachádza vhodne zvolený minerálny 
substrát s rastúcimi rastlinami. Minerálny substrát dodáva rastlinám zodpovedajúce množstvo látok potrebných na výživu a vývoj. Vďaka slučkovej 
rohoži sa korene rastlín správne vyvíjajú a zakoreňujú medzi trojrozmernými vláknami. Rastlinstvo, ktoré sa nachádza na rohoži je tvorené machmi, 
kvitnúcimi bylinami a rôznofarebnými rozchodníkmi.

Náviny zelenej vegetačnej vrstvy pripravené
na prepravu na miesto montáže.

Vzhľad rohože v letnom a skorom jesennom období

Príslušenstvo

Podperné a odkvapové lišty
(perforované, kyselinovzdorná nerezová oceľ)
Lišty slúžia na zhotovovanie okrajov odkvapu extenzívnej zelenej strechy. Ostávajú natrvalo 
pripevnené k podkladu, od strany odkvapu majú perforáciu,ktorá umožňuje odtok nadby-
točnej zrážkovej vody z retenčnej vrstvy. Dostupné v ponuke Icopal.

Revízne šachty
(perforované, kyselinovzdorná nerezová oceľ)
Slúžia na ochranu strešných vpustov pred mechanickým poškodením. Ostávajú natrvalo 
pripevnené k podkladu. Majú perforáciu, ktorá umožňuje odtok nadbytočnej zrážkovej 
vody z retenčnej vrstvy. Dostupné v ponuke Icopal.

Filtračná netkaná geotextília
Polypropylénová netkaná geotextília s gramážou 120 g/m², šírkou 100-300 cm, dĺžka 
ľubovoľná, používaná v odôvodnených prípadoch ako filtračná vrstva, napr. na oddelenie 
štrkového zásypu alebo na ochranu okrajov striech a okolia strešných vpustov a revíznych 
šachiet.

Štrk vymývaný, 16-32 mm
Vymývaný štrk je tvorený frakciou 16 – 32 mm. Používa sa na rovné strechy ako drenáž 
s hrúbkou vrstvy min. 5 cm a na zásyp v okolí hrán strechy, svetlíkov, komínov, stien a 
pod. Môže tvoriť prítlačnú vrstvu v obrátenom usporiadaní strechy. Štrk nie je súčasťou 
ponuky Icopal – dodáva sa z lokálnych kameňolomov. Hmotnosť cca 1,8 t/m³.
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Technické prehliadky

Extenzívny systém zelenej strechy Icopal je v podstate sebestačný a udržuje sa sám. Prirodzené procesy prebiehajúce v podloží dodávajú rast-

linám dostatočné množstvo živín potrebných pre ich vegetáciu. Stresový stav u rastlín vyvolaný napr. nedostatkom vody sa upravuje pomocou 
špeciálne zvolených biologických mechanizmov. Na jednej strane odumieranie starých, na strane druhej prirodzený výsev a rast mladých rastlín 
prebiehajú v uzavretom cykle s nepretržitou biologickou obnovou a regeneráciou rastlín. Takýto biologický kolobeh si nevyžaduje žiadne ošetro-
vanie, je však prípustné ho primerane podporovať občasným hnojením. Je zakázané používať akékoľvek herbicídy. Škody na vegetácii spôsobuje 
tiež výsadba rastlín cudzorodých pre celý systém. Jediný ošetrovateľský zásah predstavuje aplikácia vhodných hnojív raz za rok a jednorázová 
kontrola a vyčistenie strešných odtokov. V rámci osobitnej záručnej zmluvy je možné zabezpečovať odplatné ošetrovanie zelenej strechy spojené 
s jednorázovou technickou prehliadkou.

Podlievanie

Počas fázy rastu, ihneď po vysadení strechy extenzívnou zeleňou, je potrebné celok podliať tak, aby rohože a podložie nasalo maximálne množstvo 
vody (poliať celú strechu vodou). V prípade dlhodobých období sucha a vysušenia vrstvy zelenej strechy v časovom období 4 týždňov od inštalácie 
strechy je potrebné strechu opäť poliať vodou. Strecha musí byť v prvých týždňoch vegetácie vlhká. Extenzívna strecha po fáze rastu spravidla 
nevyžaduje žiadne podlievanie, avšak v obdobiach dlhodobého sucha sa odporúča jednorázovo poliať vodou celú plochu strechy za účelom 
dosiahnutia plného stavu nasýtenia vodou.

POZNÁMKA: V prípade presušenia rastliny prechádzajú do stavu vegetačného pokoja. Po ich zavlažení sa prebudia a  nastupuje ich ďalší vývoj. Ne-
bezpečenstvo pre rastliny predstavuje zaplavenie koreňového systému pretrvávajúce dlhšie obdobie. Z tohto dôvodu je potrebná správna drenáž.

Hnojenie

Po vysadení extenzívnej zelene je prípadné hnojenie možné obmedziť na aplikáciu hnojiva na jar alebo jeseň. Je potrebné používať hnojivá 
s dlhodobým účinkom. Množstvo aplikovaného hnojiva smie byť v rozmedzí od 5 do 30 g/m², v závislosti od druhu hnojiva.

Kontrola odvodňovacích zariadení

Priehlbiny na streche a miesta ležiace bezprostredne pri strešných odtokoch sú kritické body so zvýšenou akumuláciou vody. S ohľadom 
na zvýšenú náchylnosť na vývoj neželaného rastlinstva je potrebné tieto miesta obzvlášť dôkladne kontrolovať a burinu a rastliny rastúce okolo 
týchto miest bezpodmienečne odstrániť.

Výrobná hala vo Francúzsku

Administratívna budova, Combs La Ville vo Francúzsku
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Zakład produkcyjny Ford River Rouge Complex – Dearborn, Michigan, USA

Extenzívna zeleň v jesennom období
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Administratívna budova, XEROFLOR - Poľsko
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www.icopal.sk    www.zaruky.icopal.sk

Tel: +421 915 717 054
e-mail: skkca@icopal.com

Tel.:+421 903 226 533
e-mail: skmca@icopal.com

Kristína Čajánková

Miloš Čáp

Tel: +421 907 791 198
e-mail: skppe@icopal.com

Pavol Pekar

Tel: +421 905 200 188
e-mail: skpst@icopal.com

Tel.:+421 903 226 533
e-mail: skmca@icopal.com

Peter Štefanec

Miloš Čáp

Tel: +421 918 824 020
e-mail: skoro@icopal.com

Ondrej Rovňák

Technická podpora:  techservis@icopal.com

BA+TT - Banskobystrický a Trnavský kraj

NR+BB - Nitriansky a Banskobystrický kraj

TN+ZA - Trenčiansky a Žilinský kraj

PO+KE - Prešovský a Košický kraj

TN+ZA

NR+BBBA+TT

PO+KE

Kontakty na na našich obchodných zástupcov

Budova školy, Francúzsko

Administratívna budova Combs La Ville, Francúzsko

Terasa, Boulogne, Francúzsko
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