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MONARPLAN®

Hydroizolačné strešné fólie na báze mPVC
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 ■ Ľahký materiál – veľká plocha v balení
 ■ Menej spojov na streche
 ■ Rýchla a jednoduchá aplikácia
 ■ Vynikajúca odolnosť UV žiareniu aj poveternostným 

vplyvom 
 ■ Bezkonkurenčná pevnosť a odolnosť proti pretrhnutiu
 ■ Dlhodobá skúsenosť s materiálom, osvedčený 

systém
 ■ Perfektná zvárateľnosť
 ■ Špičková flexibilita pri nízkych teplotách
 ■ Vysoká rozmerová stabilita

Fólia MONARPLAN®

je hydroizolačná strešná fólia na báze mPVC (mäkčený poly-
vinylchlorid) vyrábaná špičkovou výrobnou technológiou 
obojstranného nanášania extrudovaním na impregnovanú 
nosnú vložku. Tento jednovrstvový hydroizolačný strešný 
systém poskytuje všetky potrebné technológie na kom-
plexné riešenia pre nové objekty aj  rekonštrukcie striech. 
Predstavuje vysokokvalitné teplom zvárateľné fólie z mPVC 
určené na izoláciu plochých, zakrivených i šikmých striech. 
Nie je určený na žiadne iné aplikácie (napr. spodná stavba, 
bazény, jazierka a pod.)

Výroba mPVC fólií MONARPLAN®

Syntetické fólie sa v Európe v rámci skupiny Icopal vyrábajú v troch výrobných závodoch. Fólie MONARPLAN®, ako aj niektoré ďalšie 
produkty používané na slovenskom trhu sú vyrábané v Štúrove. Ide o špičkové materiály európskeho štandardu, ktoré vďaka slovenskej 
produkcie majú výbornú dostupnosť, a to ako z pohľadu dodávky materiálu tak i všetkých potrebných služieb a odbornej podpory vo fáze 
projektovej prípravy, predaja i aplikácie.

Záruka na MONARPLAN®

Fólie MONARPLAN® majú záruku minimálne 10 rokov. Uvedená záruka sa vzťahuje na hydroizolačnú funkčnosť fólií.

Aplikácia kedykoľvek 
Fólia MONARPLAN® je v plnom rozsahu mrazuvzdorná a odolná všetkým vplyvom klímy a poveternosti. Má bezkonkurenčnú ohybnosť 
a pružnosť v chlade, preto materiál samotný nemá v bežných podmienkach klímy teplotné obmedzenie, avšak s ohľadom na limity pra-
covníkov pre spoľahlivú aplikáciu systému a limity realizácie teplovzdušného spoja je minimálna teplota prostredia bez ďalších opatrení 
pri aplikácii stanovená na 5°C.
Fólia sa vzájomne spája v presahoch horúcim vzduchom. Parametre zvárania sa určujú individuálne na stavbe v závislosti od aktuálnych 
poveternostných podmienok a overujú sa vykonávaním skúšobných zvarov. Pre zváranie sa používajú iba ručné, alebo automatické zvára-
cie 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. Fólie sú určené na všetky typy striech so sklonom min.1%.

Životnosť fólií MONARPLAN®

Systémy fólií MONARPLAN® na báze mPVC majú na základe nezávislou certifikáciou vykonaných skúšok pri používaní v Strednej Európe 
a na základe skúseností z praxe životnosť viac ako 30 rokov. Na životnosť fólie na konkrétnej streche má však vplyv množstvo faktorov. 
Jedným z najvýznamnejších je kvalita aplikácie systému a spôsob riešenia strešného plášťa a jeho užívania. Nesprávna aplikácia či 
nevhodný spôsob riešenia strešného plášťa môže výrazne znížiť životnosť fóliového systému.

Spoločnosť ICOPAL a.s.
svetový výrobca s miestnym zastúpením

Spoločnosť ICOPAL po spojení s americkou spoločnosťou GAF je 
súčasťou najväčšej skupiny vyrábajúcej hydroizolácie a strešné krytiny 
na svete. 
Cieľom 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 úžit-
kovou hodnotou a spoľahlivosťou.
Skupina Icopal má vo svojom portfóliu niekoľko typov strešných fólií. 
Okrem fólií na báze mPVC MONARPLAN® sú to materiály vyššieho 
štandardu TPO fólie MONARFIN a POCB fólie UNIVERSAL.

www.icopal.sk

ČO JE MONARPLAN®?

VÝHODY:
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Farebná škála fólií MONARPLAN®

Štandardne je mPVC fólia MONARPLAN dodávaná v sivej farbe (antracitová farba pre MONAR-
PLAN W), ktorá umožňuje prirodzené zapadnutie konštrukcie v zastavanej ploche a zároveň zod-
povedá väčšine stavebných materiálov.
Rad farebných alternatív fólie prináša so sebou slobodu v tvorbe a navrhovaní vizuálneho charak-
teru strešnej konštrukcie a dáva architektom príležitosť vytvárať vysokocharakteristické budovy, 
alebo citlivo zohľadniť potreby pri obnove a rekonštrukcii striech.
Vysoká kvalita farebných pigmentov používaných v hornej vrstve fólií Monarplan zabezpečuje ich 
farebnú stálosť, UV odolnosť i odolnosť ostatným vplyvom poveternosti a odolnosť proti starnutiu.
Farebné varianty fólie sú k dispozícii na špeciálnu objednávku.

MONARPLAN® FM - mechanicky kotvené systémy
Základom mechanicky kotvených hydroizolačných systémov MONARPLAN® sú hydroizolačné fólie MONARPLAN® FM. Ide o hydroizolačné 
strešné fólie na báze mPVC, vyrábané špičkovou výrobnou technológiou obojstranného extruzného nanášania na impregnovanú nosnú 
vložku z polyesteru (PES). Ide o najviac používaný typ fólií radu MONARPLAN®

MONARPLAN® G - zaťažené strešné systémy
Pre zaťažené strešné systémy sú základným prvkom hydroizolačné fólie MONARPLAN®  G. Tieto hydroizolačné fólie majú nosnú vložku 
zo sklenenej rohože. Vrchná časť hydroizolačných fólií MONARPLAN®  G je opatrená fungicídnou prísadou, ktorá zaručuje odolnosť proti 
mikrobiologickému starnutiu. Tieto fólie sa používajú na strešné plášte zaťažené štrkom, účelové ploché strechy, terasy, vegetačné stre-
chy a pod.

MONARPLAN® GF - lepené strešné systémy
Na lepené strešné systémy sa používajú fólie MONARPLAN® GF. Tieto hydroizolačné fólie majú nosnú vložku zo sklenenej rohože. 
Zo spodnej strany fólie je nakašírovaná geotextília. Hydroizolačné strešné fólie MONARPLAN® GF sú určené na lepenie k pevným a 
súdržným podkladom.

MONARPLAN® D - detaily konštrukcie
MONARPLAN® D je homogénna hydroizolačná strešná fólia bez nosnej vložky na báze mPVC. Je súčasťou príslušenstva systému MONAR-
PLAN® a je určená na opracovanie a kompletizáciu detailov hydroizolačného strešného systému. Fólia MONARPLAN® D je kompatibilná so 
všetkými typmi hydroizolačných fólií MONARPLAN®.

MONARPLAN® W - pochôdzne plochy
Fólia MONARPLAN® W je určená na vytváranie pochôdznych plôch, komunikačných trás a chodníkov priamo na hydroizolačnej fólii na 
plochých strechách. MONARPLAN® W je hydroizolačná fólia na báze mPVC vyrobená špičkovou výrobnou technológiou obojstranného 
nanášania extrudovaním na impregnovanú polyesterovú nosnú vložku. Fólia je opatrená pochôdznou protišmykovou štruktúrou na hornom 
povrchu.

Antracit RAL 7015

Hnedočervená RAL 3011

Sivá RAL 7001

Tyrkysová RAL 5018

Zelená RAL 6004

Modrá RAL 5005

Biela RAL 9010

FÓLIE MONARPLAN®

MONARPLAN®3



MONARPLAN® FM - kotvený strešný systém

Charakteristika:
 ■ Odoláva UV žiareniu v celej hmote hornej vrstvy fólie
 ■ Fólia je vystužená nosnou vložkou z polyesteru
 ■ Najčastejšie používaný typ strešnej fólie
 ■ Reakcia na vonkajší požiar Broof (t1), alebo Broof (t3)

Použitie:
na jednovrstvové mechanicky kotvené strešné hydroizolačné systémy vystavené UV žiareniu

 ■ na kotvenie do nosných vrstiev z trapézového plechu, betónu, ľahčeného betónu, dreva a OSB dosiek
 ■ na rôzne druhy tepelnej izolácie 
 ■ na novostavby alebo rekonštrukcie striech

MONARPLAN® FM je mechanicky kotvený systémovými kotviacimi prvkami do podkladu a v presahoch zváraný horúcim vzduchom.
Na kotvenie sa používajú iba systémové kotviace prvky určené na kotvenie strešných hydroizolačných fólií. Druh, množstvo a rozmiestne-
nie kotviacich prvkov sa určuje v závislosti od silových účinkov vetra podľa kotviaceho plánu a podľa druhu nosného podkladu a ostatných 
vrstiev strešného plášťa pre konkrétny typ strechy.

1,2 mmHrúbka:

Šírka:

Bal. m²

Farba:

42,4

2,12

15,9

1,06

21,2

1,06

24,75

1,65

24,75

1,65

24,75

1,65

vrchná strana- šedá RAL 7001 - ostatné na objednávku
spodná strana- tmavo šedá (nedefinovaná) 

33

1,65

31,8

2,12

31,8

2,12

31,8

2,12

1,5 mm 1,8 mm 2 mm

 ■ Jednoduchá aplikácia
 ■ Jednoduchá kontrola a údržba strechy

VÝHODY:

Dĺžka: 20 m 15m
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m²/bal 31,80 31,80

 ■ Hydroizolačná strešná fólia chránená pred vplyvmi 
klímy

 ■ Eliminácia tepelných mostov kotiev a prierazov 
parozábrany

VÝHODY:

MONARPLAN® G - zaťažený strešný systém

Charakteristika:
 ■ Odoláva UV žiareniu v celej hmote hornej vrstvy fólie
 ■ Fólia je vystužená nosnou vložkou zo sklenenej rohože
 ■ Obsahuje fungicídne prísady proti plesniam, hubám a mikroorganizmom
 ■ Odolnosť proti prerastaniu koreňov

Použitie:
na jednovrstvové priťažené strešné systémy

 ■ na rôzne druhy tepelnej izolácie 
 ■ na novostavby, alebo rekonštrukcie striech

MONARPLAN® G je voľne položený, priťažený riečnym kamenivom alebo inou priťažujúcou vrstvou ( pochôdzna alebo pojazdná vrstva, 
skladba vegetačnej strechy a pod. ) a v presahoch zváraný horúcim vzduchom. Od priťažujúcich vrstiev sa fólia chráni vhodným materiá-
lom, obvykle geotextíliami.

Hrúbka:

Šírka:

Dĺžka:

Farba:

2,12 m

15 m

vrchná strana- šedá RAL 7001
spodná strana- tmavo šedá (nedefinovaná) 

1,5 mm 1,8 mm
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MONARPLAN® GF- lepený strešný systém

Charakteristika:
 ■ Odoláva UV žiareniu v celej hmote hornej vrstvy fólie
 ■ Fólia je vystužená nosnou vložkou zo sklenenej rohože
 ■ Na spodnej strane nakašírovaná polyesterová geotextília
 ■ Pozdĺžny okraj bez nakašírovanej geotextílie pre spájanie fólií

Použitie:
Na jednovrstvové celoplošne lepené strešné systémy

 ■ na rôzne typy pevných a súdržných podkladov
 ■ na tepelné izolácie z EPS, PIR a PUR
 ■ na rekonštrukcie starých striech aj na novostavby

Fólia sa lepí k podkladu pomocou systémového lepidla. Lepidlo sa nanáša na podklad a rovnomerne rozotrie tak, aby nevznikali kaluže, 
prípadne sa aplikuje v predpísanom množstve v pruhoch. Okamžite po nanesení lepidla sa aplikuje fólia MONARPLAN® GF a pritlačí sa 
plno plošne k podkladu. V presahoch sa spája horúcim vzduchom.

Hrúbka:

Šírka:

Dĺžka:

Farba:

2,12 m1,65 m

15 m

vrchná strana- šedá RAL 7001
spodná strana- geotextília 

1,5 mm

VÝHODY:

 ■ Ideálne riešenie pre komplikované tvary striech
 ■ Eliminácia tepelných mostov kotvami a prierazov 

parozábrany m²/bal: 24,75 31,80
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MONARPLAN® D - detaily

Charakteristika:
 ■ Odoláva UV žiareniu v celej hmote fólie
 ■ Nevystužená fólia bez nosnej vložky
 ■ Kompatibilná so všetkými typmi fólií MONARPLAN®

Použitie:
MONARPLAN D je doplnkový produkt na spracovanie a vytváranie detailov na strechách s mPVC fóliou

 ■ na rôzne druhy detailov, prestupy potrubí a pod.
 ■ na rekonštrukciu detailov striech i na detaily striech novostavieb
 ■ na strechy s rôznymi typmi tepelnej izolácie i na nezateplené strechy
 ■ nie je určená na izoláciu plochy strešného plášťa

Fólia sa formuje do požadovaného tvaru konkrétneho detailu a privarí sa k hydroizolačnej fólii v ploche strechy.

Hrúbka:

Šírka:

Dĺžka:

Farba:
vrchná strana- šedá RAL 7001
spodná strana- šedá RAL 7001

15 m

0,75 m

1,5 mm

 ■ Jednoduché formovanie detailov a tvarovanie fólie
 ■ Opracovanie členitých povrchov a detailov

VÝHODY:

m²/bal: 11,25

MONARPLAN®7



MONARPLAN® W - pochôdzne vrstvy

Charakteristika:
 ■ Odoláva UV žiareniu  v celej hmote hornej vrstvy fólie
 ■ Fólia je vystužená nosnou vložkou z polyesteru
 ■ Na vrchnej strane so špeciálnou pochôdznou protišmykovou úpravou
 ■ Reakcia na vonkajší požiar Broof (t1), alebo Broof (t3)

Použitie:
MONARPLAN® W je doplnkový produkt na vytváranie pochôdznych plôch a komunikačných trás a chodníkov na strechách s mPVC fóliou.
Fólia nemá hydroizolačnú funkciu. Na danom mieste sa teplovzdušne navarí na strešnú hydroizolačnú fóliu.

Hrúbka:

Šírka:

Dĺžka:

Farba:

1,06 m

vrchná strana- tmavošedá antracit RAL 7015
spodná strana- tmavo šedá (nedefinovaná)

15 m

1,5 mm - celková hrúbka 2,5 mm

 ■ Účinná mechanická ochrana strešnej hydroizolačnej 
fólie

 ■ Zníženie rizika zranenia a pádu osôb na streche - 
protišmyková úprava

VÝHODY:

m²/bal: 15,90
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Príslušenstvo hydroizolačných fólií MONARPLAN®

Doplnky z laminovaného plechu
Kašírovaný plech na tvarovanie fólie MONARPLAN® a na jej ukončenie. Ide o vysokokvalitný produkt vyrábaný technológiou laminovania, 
UV odolný, kompatibilný so všetkými fóliami systému MONARPLAN®. Hrúbka plechu 0,6mm, celková hrúbka 1,2mm.

Pásik
prichytenie fólie 
na vyšších zvislých 
plochách a pod. 

Vonkajší roh
napojenie strechy 
na atiku, na stenu 
a pod.

Vnútorný roh
rohy izolovaných 
konštrukcií (napr. 
vnútorná hrana 
atiky)

Stenová lišta
ukončenie fólie
na stene, alebo
na vysokej atike

Odkvapová lišta
ukončenie fólie
pri odkvape

Záveterná lišta
ukončenie fólie
na vonkajšej hrane 
atiky 

Odkvapová lišta
ukončenie fólie
pri odkvape

Tabuľový plech
Tabuľový plech 1m x 2m 
na výrobu líšt pre fóliový 
systém

MONARPLAN® tvarovky
Prefabrikované vonkajšie a vnútorné 
rohy a kúty z nevystuženej fólie UV 
odolné, kompatibilné so všetkými typmi 
fólií MONARPLAN® pre spoľahlivé a sys-
témové riešenie detailov, zlomov a kútov 
striech.”

MONARPLAN®

prefabrikované prvky
Prefabrikované prvky na systémové 
izolovanie prestupov strešného plášťa a 
odvodnenie striech, UV odolné a kom-
patibilné so všetkými typmi fólií MONAR-
PLAN®.

Tvarovka na prestup káblov
Na zabezpečenie spoľahlivého prechodu 
káblov cez strešný plášť.

Vetrací komínok
Prvok na odvetranie strešného plášťa,
alebo jeho vrstiev.

Vpust
Vnútorné strešné vpuste priemeru 80mm, 
100mm a 125mm, UV odolné, kompatibil-
né so všetkými typmi fólií MONARPLAN®

Atikový chrlič
Na odvodnenie strechy alebo vytvorenie
bezpečnostného prepadu.

MONARPLAN® roh
PVC vonkajší roh 90°

MONARPLAN® vlnovec
univerzálny roh

MONARPLAN® kút
PVC vnútorný kút 90° 

MONARPLAN®9



Monarplan® tekuté hmoty
Súčasťou príslušenstva MONARPLAN® sú aj tekuté hmoty, 
tmely a lepidlá, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou niektorých 
typov aplikácií a pomôckou pri práci s fóliovým systémom.

PE nádoba pre THF lepidlo 0,5 L

PE nádoba pre tekuté PVC 0,25 L

MONARPLAN® THF welding solvent 1,25 L THF lepidlo pre chemické zvary

MONARPLAN® Liquid PVC paste 1,25 L tekuté PVC (zálievka)

MONARPLAN® cleaner 5 l čistič 

MONARPLAN® Glass Fibre Mat
Textilná rohož na báze sklených 
vlákien – separačná vrstva na stre-
chy medzi mPVC hydroizoláciou a te-
pelnou izoláciou z expandovaného 
polystyrénu, minerálnych vlákien ale-
bo PIR/PUR panelov.
Použitie rohože výrazne redukuje mi-
gráciu zmäkčovadiel PVC do dosák 
z expandovaného polystyrénu. Použi-
tie rohože môže podstatne zlepšiť 
požiarne vlastnosti strešného plášťa.
Dĺžka 100m, šírka 2m.

Prítlačná lišta MONARPLAN®

Prítlačná lišta MONARPLAN® z galvanizovaného plechu na 
mechanické kotvenie fólií pri stenách a atikách. Lišta je 
určená na zaistenie polohy fólie a elimináciu síl odohráva-
júcich sa v ploche strechy a pri zmenách sklonu strechy.
Dĺžka 3m, šírka 25mm

Tesniaci tmel ICOPAL MS 112M
Jednozložkový tmel na báze MS polymérov® pripravený na okamžité 
použitie na strešné spoje a praskliny na vertikálnych a šikmých 
konštrukciách bez priameho prevádzkového zaťaženia. Výrobok 
sa ľahko aplikuje pomocou ručných dávkovacích pištolí. Tmel 
vytvrdzuje pri reakcii s vlhkosťou vzduchu. Po vytvrdnutí má veľmi 
dobré parametre pevnosti a pružnosti a vynikajúco prilieha k základ-
ným stavebným prvkom. Je vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri.

Úžitkové vlastnosti:
 ■ trvalo elastický, odolný proti UV žiareniu
 ■ vynikajúca priľnavosť na betón, kovy, 

plasty, drevo, sklo a rôzne druhy omiet-
kových zmesí a fasádnych farieb

 ■ výborná odolnosť proti poveternostným 
vplyvom, najmä vo vlhkom a horúcom 
prostredí

 ■ ľahko pretierateľný farbami na vodnej 
báze

 ■ šetrný k životnému prostrediu, bez 
izokyanátov, silikónov a rozpúšťadiel 
a bez zápachu

 ■ minimálne zmraštenie ≤1%, čas schnutia 
na povrchu: ≈30 minút (pri +23°C a 50% 
relatívnej vlhkosti),

 ■ celková doba schnutia do získania plných 
úžitkových vlastností: ≥3 mm za 24 hodín 
(pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti)

 ■ hustota produktu: ≈1,5 kg / liter
 ■ rozťažnosť: ≥70% (ISO 7389)
 ■ Teplota použitia: od +1°C do +50°C
 ■ Teplota, pri ktorej si zachováva svoje úžit-

kové vlastnosti : od -50°C do +90°C

Charakteristika:
 ■ Výborné separačné vlastnosti a rozmerová stabilita
 ■ Chemicky neaktívny a ľahký materiál
 ■ Nenavíja sa na vrták – komfotrtná a spoľahlivá aplikácia
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MONARPLAN®

Lepidlá na lepenie strešných plášťov TEROSON EF TK
Pružná jednozložková PU pena na lepenie strešných plášťov plochých striech.

TEROSON EF TK 395
PU pena na lepenie tepelno-izolačných materiálov na ploché strechy, napríklad:

 ■ Polystyrénové (EPS, XPS) dosky alebo lamelové dielce
 ■ Polyuretánové (PUR,PIR) dosky
 ■ Izolačné dosky z minerálnej vlny.

Izolačné materiály možno lepiť k podkladu, ako aj navzájom medzi sebou. Možno ich lepiť k savým aj
nesavým podkladom. PU penu je možné použiť na lepenie tepelnej izolácie na rôzne povrchy napr. na
betón, drevené materiály, tehly, trapézové kovové plechy, nové alebo aj staršie asfaltované pásy s pevne 
držiacim bridlicovým posypom. Ide o nízkoteplotnú penu použiteľnú už od teploty ovzdušia -10 °C.

TEROSON EF TK 400
PU pena na lepenie hydroizolačných strešných fólií zo spodnej strany  kašírovaných textíliou (fólia 
MONARPLAN GF® ) a asfaltovaných pásov opatrených zospodu jemnozrnným posypom. Môže sa tiež 
použiť na lepenie asfaltových parotesných vrstiev s úpravou spodnej strany z jemnozrnného posypu 
na trapézové plechy.
Lepenie je možné na súdržné nosné podklady zo starých aj nových asfaltovaných pásov, betón, 
drevené podklady, nepoškodené laminované aj nelaminované izolačné dosky (napr. EPS, rolovateľné 
kašírované dielce a tuhé fenolické peny), na podklady z hliníka, pozinkovaného plechu, dreva a na veľa 
druhov rôznych plastov s výnimkou polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP). Ide o nízkoteplotnú penu 
použiteľnú od teploty ovzdušia -5 °C.

Úžitkové vlastnosti TEROSON EF TK:
 ■ Bez rozpúšťadiel, tvrdne aj pri zvýšenej vlhkosti
 ■ Pružná, neláme sa
 ■ Vyrovnáva nerovné povrchy
 ■ Ekonomické použitie
 ■ Vysoká pevnosť, odolná proti saniu vetra
 ■ Jednoduchá aplikácia vďaka nízkej expanzii
 ■ Objem peny: približne 45 l voľne vypustenej, približne 40 m s priemerom pásu cca 30 mm
 ■ Plne vytvrdená už po 60 minútach
 ■ Tepelne odolná od -40 °C do +100 °C

11



Fólie na parozábrany plochých striech

Fólie radu Reflex V-TEK
Fólie radu MONARFLEX® Reflex V-TEK sa používajú na konštrukciách stien, ale najmä na vytvorenie parotesnej zábrany v ľahkých strešných 
plášťoch plochých striech, predovšetkým v oblasti priemyselných a komerčných stavieb, ale najmä tam, kde pri použití ľahkej fóliovej 
parozábrany je požiadavka na vysokú účinnosť a spoľahlivosť parotesnej vrstvy a kde sa vyžaduje vysoká bezpečnosť strešného plášťa. 
Ide o materiál s vysokými úžitkovými vlastnosťami a je vhodný aj na budovy s vysokou vlhkosťou vzduchu.

Charakteristika:
 ■ Na celej spodnej strane samolepiaca vrstva citlivá na tlak so snímateľnou krycou vrstvou na zabezpečenie spoľahlivého prilepenia 

fólie na podklad
 ■ Obsahuje hrubú hliníkovú bariérovú vrstvu, ktorá zabezpečuje extrémnu odolnosť proti prenikaniu vodnej pary – vysoká odolnosť 

proti prenikaniu vlhkosti do strešného plášťa
 ■ Odolná proti starnutiu a proti bežne sa vyskytujúcim alkalickým látkam
 ■ Jednoduchá, rýchla a komfortná aplikácia bez potreby špeciálneho príslušenstva
 ■ Extrémne vysoká odolnosť proti prerazeniu klincom a pevnosť v ťahu v dôsledku silnej spevňujúcej mriežky
 ■ Vysoká odolnosť proti prešliapnutiu pri aplikácii na trapézovom plechu
 ■ Vysokoúčinná parozábrana a vzduchotesná vrstva

Jednoduchá a spoľahlivá aplikácia
Aplikuje sa s presahmi minimálne 100 mm, ktoré sú vzájomne vzduchotesne a parotesne spájané. Po odstránení snímateľnej krycej vrstvy 
na spodnej strane sa fólia  pevne prilepí k podkladu.
Všetky prestupy cez fóliu ako aj všetky spoje fólií a nadväzujúce konštrukcie musia byť vzduchotesne a parotesne zaistené.
Podklad pri kladení fólie má byť hladký a čistý, bez prachu, mastnoty, námrazy, rosy a bez ostrých výčnelkov a nerovností. Aplikačná 
teplota je nad 0°C, avšak odporúčaná teplota je minimálne 5°C.

Reflex V-TEK PES SA
MONARFLEX® Reflex V-TEK SA (PES) je 6-vrstvová parotesná 
zábrana s celoplošnou priľnavosťou (samolepiaca fólia) so 
širokou škálou použitia v stavebnom priemysle. Je určená pre-
dovšetkým na aplikácie v  lepených strešných systémoch. Na 
rozdiel od fólie MONARFLEX® Reflex V-TEK SA (PE) má hornú 
stranu opatrenú netkanými PES vláknami na aplikáciu lepidla a 
na zlepšenie priľnavosti tepelnej izolácie kladenej do štandard-
ného PUR lepidla alebo iných vhodných lepidiel.

Reflex V-TEK PE SA
MONARFLEX® Reflex V-TEK SA (PE) je 5-vrstvová parotesná zábra-
na s celoplošnou priľnavosťou (samolepiaca fólia) so širokou škálou 
použitia v  stavebnom priemysle. Je určená predovšetkým na 
vysokoúčinné parozábrany v ľahkých strešných plášťoch.

Dĺžka: 25m Dĺžka: 25mŠírka: 2m Šírka: 2mHrúbka: 0,56mm Hrúbka: 0,50mm

Farba: modrá/biela Farba: modrá/bielaBalenie: 50m² Balenie: 50m²
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Fólie radu MonarVap
Fólie MonarVap Black sa používajú ako ľahké parozábrany, ktoré je možné použiť v konštrukciách striech, prípadne stien a podláh. Fólie 
MonarVap Black sa používajú na vytvorenie parotesnej zábrany v ľahkých strešných plášťoch plochých striech, predovšetkým v oblasti 
priemyselných a komerčných stavieb. Nedeliteľnou súčasťou systému MonarVap sú spojovacie pásky.

Charakteristika:
 ■ Jednoduchá a rýchla aplikácia
 ■ Vysoká pevnosť v ťahu a odolnosť proti pretrhnutiu klincom
 ■ Na podklady z trapézového plechu, drevené dosky a OSB panely

Jednoduchá a spoľahlivá aplikácia
Fólia sa obvykle voľne kladie na rovný podklad. Kladie sa s presahmi minimálne 100 mm, ktoré sú vzduchotesne spájané butylovou 
páskou MONARFOL Butyl Tape. Všetky prestupy cez fóliu ako aj všetky spoje fólií a nadväzujúce konštrukcie musia byť vzduchotesne a 
parotesne zaistené butylovou páskou.
Podklad pri kladení fólie má byť hladký a čistý, bez prachu, mastnoty, námrazy, rosy a bez ostrých výčnelkov a nerovností. Minimálny 
odporúčaný sklon plochej strechy pre aplikáciu tejto parozábrany je 1%.

MonarVap 250 Black
MONARFLEX® MonarVap 250 Black je LDPE  fólia s  vysokým 
stupňom stabilizácie, ktorá sa voľne kladie na rovný, pevný 
podklad. Kvalitná vysokoúčinná fóliová parozábrana ľahkých 
strešných plášťov.

MonarVap 0,2 Black
MONARFLEX® MonarVap 0,2 Black je LDPE  fólia so stabilizátormi, 
ktorá sa voľne kladie na rovný, pevný podklad. Ekonomický variant 
vysokoúčinných parotesných vrstiev s  výbornou schopnosťou 
zamedzovania prestupu vodných pár cez strešný plášť. 

Lepenie tepelnej izolácie
na fóliu Reflex V-TEK PES SA

Jednoduchá aplikácia
samolepiacej parozábrany Reflex V-TEK

MONARPLAN®

Dĺžka: 50m Dĺžka: 50mŠírka: 4m Šírka: 4mHrúbka: 0,25mm Hrúbka: 0,2mm

Farba: čierna Farba: čiernaBalenie: 200m² Balenie: 200m²
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Príslušenstvo fólií MonarVap

Asfaltová parozábrana na ľahké strešné plášte

MONARFOL Butyl Tape
MONARFOL Butyl Tape je obojstranná spojovacia páska na báze 
syntetického kaučuku s  výbornou lepivosťou. Neobsahuje roz-
púšťadlá. Je určená na spájanie PE fólií, na napájanie PE fólií na 
hliníkové a pozinkované povrchy, na murivo a pod.

Aby bola zabezpečená trvalá väzba a dôkladné prilepenie musí 
byt podklad pred aplikáciou pásky suchý, čistý a bez prachu. Na 
dôkladné prilepenie a spoľahlivé zaistenie vzduchotesných spo-
jov je nevyhnutné aplikovať a pritláčať pásku v mieste pevného 
podkladu (napr. vrch vlny trapézového plechu).

PLASTER AL
Plaster AL je asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS 
elastomérom na sklenenej tkanine, na spodnej strane so samo-
lepiacou asfaltovou vrstvou chránenou fóliou, na vrchnej strane 
s hliníkovou fóliou a pozdĺžnym presahom šírky 80 mm so samo-
lepiacou asfaltovou vrstvou chránenou fóliou. Ide o vysokoúčin-
nú parozábranu ľahkých strešných plášťov plochých striech 
s nosnou konštrukciou z trapézových plechov.
Asfaltované pásy Plaster AL sa aplikujú na suchý čistý povrch 
pri teplote nad 0°C nalepením za studena po stiahnutí spodnej 
ochrannej fólie.

Technické parametre asfaltovej parozábrany Plaster AL:

Pevnosť v ťahu: 600 N/50mm MD (±100N)
  400 N/50mm CD (±100N)
Ohybnosť pri nízkej teplote: -25°C (ø30mm)
Sd hodnota: 1750 m (±250m)

MONARFLEX Metalized Tape
MONARFLEX Metalized Tape je jednostranná lepiaca páska z metalizo-
vaného polyesterového nosiča s  vysokou pevnosťou a  akrylátovej 
lepiacej hmoty na báze vodných disperzií, bez rozpúšťadiel. Páska 
má vynikajúcu lepivosť a poskytuje okamžité pevné prilepenie.

Charakteristika:
 ■ Pri správnej aplikácii a  za normálnych okolností ostáva plne 
funkčná počas celej životnosti parozábrany

 ■ Výborne lepí na širokú škálu stavebných materiálov, predovšet-
kým na preglejky, kovy, plasty a pod.

 ■ Vysoká teplotná odolnosť (-40°C až +80°C)

Dĺžka: 22,5m

Dĺžka: 20m

Dĺžka: 30mŠírka: 10mm

Šírka: 1mm

Šírka: 50mmHrúbka: 2mm

Hrúbka: 1,8mm

Farba: čierna

Farba: Al povrch

Farba: kovovo leskláBalenie: 12ks/balík

Balenie: 20 m²/balík

Balenie: 40ks/balík
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Klasická jednoplášťová strecha – kotvený systém

Zaťažená strecha so štrkovým násypom

Hydroizolačná strešná mPVC fólia
MONARPLAN® FM

Separačná geotextília
MONARPLAN® Glass Fibre Mat
(120g/m²)

Tepelná izolácia - EPS/PUR, alt. minerálna vlna

Parozábrana na betóne - asfaltovaný pás
ELASTOBIT RADON AL 4, alebo
FOALBIT AL S40 na penetrovaný podklad
so Siplast Primer® Speed SBS

Parozábrana na trapéz.plechu - samolepiaci asfaltovaný 
pás Plaster AL
alt. parozábrana na trapéz.plechu - fólia so systémovými 
spojmi MonarVap 250 Black (4x50m) + Icopal 
Butyl Tape, alebo samolepiaca fólia Monarflex 
Reflex V-TEK

Nosná konštrukcia - betón, trapézový plech

Štrk fr. 16-32 mm z vymývaného riečneho kameniva

Ochranná geotextília 300g/m²

Hydroizolačná strešná mPVC fólia
MONARPLAN® G

Separačná geotextília
MONARPLAN® Glass Fibre Mat (120g/m²)

Tepelná izolácia - EPS/PUR, alt. minerálna vlna

Parozábrana - asfaltovaný pás
ELASTOBIT RADON AL 4,
alebo FOALBIT AL S40

Penetračný náter
Siplast Primer® Speed SBS

Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou

Príklady použitia hydroizolačných fólií MONARPLAN®

Vynikajúce úžitkové vlastnosti
Najvyššia kvalita, pokročilé technológie, dlhodobo v praxi osvedčená funkčnosť stavebných materiálov spoločnosti Icopal a.s. a univer-
zálnosť systému MONARPLAN® umožňujú získať výnimočné vlastnosti strechy.

Univerzálnosť riešenia
Systém hydroizolačných strešných fólií MONARPLAN® ponúka riešenie pre všetky typy strešných skladieb s možnosťou stabilizácie fólie 
a jej prichytenia k podkladu všetkými obyklými spôsobmi. Táto variabilita umožňuje veľmi jednoduché a široké použitie fólií MONAR-
PLAN® a to ako pre rôzne typy skladieb nových strešných plášťov, tak i pri rekonštrukciách starých striech.

Najčastejšie použitie systému MONARPLAN® v skladbách striech:

MONARPLAN®15



Vegetačná strecha – extenzívna zeleň

Strecha s opačným poradím vrstiev

Terasa s dlažbou na podložkách

Vegetačné súvrstvie
vegetačná rohož ICOMAT Green 317

Retenčná vrstva ICOMAT 140 (7-10x)

Drenážna vrstva
ICODREN 10 Spreed Drainage SBS

Ochranná geotextília 300g/m²

Hydroizolačná strešná mPVC fólia
MONARPLAN® G

Separačná geotextília
MONARPLAN® Glass Fibre Mat (120g/m²)

Tepelná izolácia - EPS/PUR, alt. minerálna vlna

Parozábrana - asfaltovaný pás
ELASTOBIT RADON AL 4, alebo FOALBIT AL S40

Penetračný náter
Siplast Primer® Speed SBS

Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou

Štrk fr. 16-32 mm z vymývaného riečneho kameniva

Separačná geotextília 300g/m²

Tepelná izolácia - XPS

Drenážna vrstva

Ochranná geotextília 300g/m²

Hydroizolačná strešná mPVC fólia
MONARPLAN® G

Ochranná geotextília 300g/m²

Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou

Nášlapná vrstva - dlažba

Rektifikačné podložky

Ochranná geotextília 300g/m²

Hydroizolačná strešná mPVC fólia
MONARPLAN® G

Ochranná geotextília 300g/m²

Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou
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Vegetačné súvrstvie
vegetačná rohož ICOMAT Green 317

Retenčná vrstva ICOMAT 140 (7-10x)

Drenážna vrstva
ICODREN 10 Spreed Drainage SBS

Ochranná geotextília 300g/m²

Hydroizolačná strešná mPVC fólia
MONARPLAN® G

Separačná geotextília
MONARPLAN® Glass Fibre Mat (120g/m²)

Tepelná izolácia - EPS/PUR, alt. minerálna vlna

Parozábrana - asfaltovaný pás
ELASTOBIT RADON AL 4, alebo FOALBIT AL S40

Penetračný náter
Siplast Primer® Speed SBS

Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou

Štrk fr. 16-32 mm z vymývaného riečneho kameniva

Separačná geotextília 300g/m²

Tepelná izolácia - XPS

Drenážna vrstva

Ochranná geotextília 300g/m²

Hydroizolačná strešná mPVC fólia
MONARPLAN® G

Ochranná geotextília 300g/m²

Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou

Nášlapná vrstva - dlažba

Rektifikačné podložky

Ochranná geotextília 300g/m²

Hydroizolačná strešná mPVC fólia
MONARPLAN® G

Ochranná geotextília 300g/m²

Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou

Sanácia bez zateplenia

Sanácia so zateplením – kotvený systém 

Sanácia so zateplením – lepený systém

Hydroizolačná strešná mPVC fólia
MONARPLAN® FM

Ochranná geotextília 300g/m²

Pôvodná strešná krytina

Hydroizolačná strešná mPVC fólia
MONARPLAN® FM

Separačná geotextília
MONARPLAN® Glass Fibre Mat (120g/m²)

Tepelná izolácia - EPS/PUR, alt. minerálna vlna

Pôvodná strešná krytina

Hydroizolačná strešná mPVC fólia
MONARPLAN® GF

PUR lepidlo na lepenie mPVC fólie
Teroson EF TK 400

Tepelná izolácia - EPS/PUR, alt. minerálna vlna
určená na lepený systém

PUR lepidlo na lepenie tepelnej izolácie
Teroson EF TK 395

Pôvodná strešná krytina

MONARPLAN®17



Realizácie fóliového systému MONARPLAN®
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www.pvc.icopal.sk,    www.zaruky.icopal.sk,    www.icopal.sk

Technické parametre mPVC fólií MONARPLAN®

Technické parametre fólií na parozábrany

Telefónne kontakty na našich regionálnych zástupcov:
BA + TT: 0903 226 533, 0915 717 054
TN + ZA: 0905 200 188
NR + BB: 0907 791 198
PO + KE: 0918 824 020

ICOPAL a.s.
Továrenská 1
943 03 Štúrovo
Mobil: 0905 954 791
Mail: techservis@icopal.com

07/16

Vlastnosť Hodnota pre typ výrobku

MONARPLAN
®

 FM MONARPLAN
®

 G MONARPLAN
®

 GF

Viditeľné chyby Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje

Dĺžka 15 / 20 m (-0 / +5%) 15 m (-0 / +5%) 15 m (-0 / +5%)

Šírka 1,06/1,65/2,12 m (-0,5/+1%) 2,12 m (-0,5/+1%) 1,65/2,12 m (-0,5/+1%)

Rovinnosť ≤ 30 mm ≤ 30 mm ≤ 30 mm

Priamosť ≤ 10 mm ≤ 10 mm ≤ 10 mm

Plošná hmotnosť 1,52/1,88/2,29/2,53 kg/m2 1,90/2,32 kg/m2 2,2 kg/m2

Účinná hrúbka 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 mm 1,5 / 1,8 mm 1,5 mm

Odolnosť proti vonk. pôsobeniu ohňa Froof Froof

Reakcia na oheň Trieda E Trieda E Trieda E

Vodotesnosť vyhovuje vyhovuje vyhovuje

Pevnosť v ťahu
≥1000 N/50mm MD 
≥ 900 N/50mm CD

≥ 8 N/mm2 ≥ 600 N/50mm

Ťažnosť ≥ 15% ≥ 100% ≥ 30%

Odolnosť proti statickému zaťaženiu ≥ 20 kg ≥ 20 kg

Odolnosť proti prerastaniu koreňov Vyhovuje

Odolnosť proti nárazu ≥ 500 mm ≥ 500 mm ≥ 500 mm

Odolnosť proti pretrhnutiu ≥ 200 N ≥ 100 N

Odolnosť proti odlupovaniu v spojoch ≥ 200 N/50 mm ≥ 200 N/50 mm ≥ 200 N/50 mm

Odolnosť spoja v šmyku ≥ 700 N/50 mm ≥ 700 N/50 mm

Odolnosť UV žiareniu a vode (5000 hod.) Stupeň 0 / vyhovuje Vyhovuje

Rozmerová stálosť ≤ 0,5% ≤ 0,1% ≤ 0,1%

Ohybnosť pri nízkej teplote ≤ -25°C ≤ -25°C ≤ -25°C

Odolnosť proti krupobitiu ≥ 17 m/s ≥ 17 m/s

Priepustnosť vodnej pary - µ 20.000 (± 30%) 20.000 (± 30%) 20.000 (± 30%)

Vlastnosť Hodnota pre typ výrobku

MONARFLEX
®

 Reflex
V-TEK SA (PES)

MONARFLEX
®

 Reflex
V-TEK SA (PE)

MONARFLEX
®

Monarvap
250 Black

MONARFLEX
®

Monarvap
200 Black

MONARFLEX
®

Monarvap
0,2 Black

Dĺžka 25 m (-0 / +1%) 25 m (-0 / +1%) 50 m (-0 / +1%) 50 m (-0 / +1%) 50 m (-0 / +1%)

Šírka 2 m (-0,5 / +1,5%) 2 m (-0,5 / +1,5%) 4 m (±2%) 4 m (±1,5%) 4 m (-0,5 / +1,5%)

Účinná hrúbka 0,56 mm (±25%) 0,50 mm (±25%) 0,25 mm (±10%) 0,2 mm (±25%) 0,2 mm (+10% / -45%)

Pevnosť v ťahu
> 500 N/50mm MD
> 400 N/50mm CD

> 450 N/50mm MD
> 350 N/50mm CD

> 160 N/50mm MD
> 160 N/50mm CD

> 130 N/50mm MD
> 130 N/50mm CD

> 19 MPa MD
> 18 MPa CD

Odolnosť proti pretrhnutiu 
klincom

> 420 N  MD
> 400 N  CD

> 400 N  MD
> 380 N  CD

> 70 N
> 70 N

> 60 N
> 60 N

> 70 N
> 70 N

Teplotný rozsah -40°C až +80°C -40°C až +80°C -40°C až +80°C -30°C až +80°C

Ohybnosť pri nízkej teplote -30°C -30°C -20°C (±1°C)

Sd hodnota > 10 000 m > 10 000 m 140 m (±25) 125 m (±25) 60 m (-5m / +20m)

Chemická odolnosť:
fólia MONARPLAN

®
 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).

Dokumentácia/certifikáty:
Výrobok zodpovedá norme STN EN 13956 - Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a 
gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech. Certifikát vydala notifikovaná osoba 
1213 pod číslom 1213-CPR-066 a výrobok môže byť označený značkou CE


