
Nová generácia hydroizolácie 
plochých striech

Kompletné strešné riešenie 
s viacnásobnou ochranou.

icopal.sk



Dlhotrvajúca 
ochrana strechy

Viac ako 

300 
miliónov 

štvorcových metrov
inštalovaných 

celosvetovo

Vaša strecha je tak silná 
ako hydroizolácia, ktorá ju tvorí.

BMI EverGuard je výsledkom najnovšej inovácie v oblasti 

technológií a dizajnu plochých striech, vďaka čomu prináša 

pokročilý výkon a viditeľné benefity. Hydroizolácia BMI 

EverGuard umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu, 

dlhú životnosť, vďaka bielemu povrchu ochranu pred 

prehrievaním interiéru a rýchlu návratnosť vašej investície.

Ako súčasť produktu ponúkame aj vysokú úroveň našich 

sprievodných služieb, čo zahŕňa technickú podporu a 

školenie dodávateľov. 

To všetko prispieva k dlhodobej ochrane vašich investícií, 

majetku a ľudí.

KOMPLETNÉ STREŠNÉ 
RIEŠENIE

BMI EverGuard je uceleným 
systémom hydroizolácie pre 
ploché strechy s membránou        
z termoplastických polyolefínov 
(TPO) v spojení s potrebným 
príslušenstvom, ktorý je 
inštalovaný na viac ako 300 
miliónoch metrov štvorcových 
striech po celom svete.

EverGuard® TPO je jednovrstvová strešná 

fólia na báze flexibilných polyolefínov 

(TPO) s nosnou vložkou z polyesteru. 

Používa sa na mechanicky kotvené strešné 

systémy vystavené účinkom UV žiarenia.     

Disponuje vysokou pevnosťou v ťahu a 

špičkovou ohybnosťou za nízkych teplôt, 

neobsahuje zmäkčovadlá, perfektne sa 

zvára a je plne recyklovateľná.

VÝHODY EVERGUARD TPO

• Vyššia životnosť voči bežnej PVC fólii
• Použiteľný na akýkoľvek podkladový 

materiál
• Výborná zvariteľnosť spojov, pričom 

zváranie je bez zápachu a škodlivých 
výparov

• Neobsahuje žiadne zmäkčovadlá, ktoré 
časom degradujú kvalitu materiálu

• Dlhodobo pevná a flexibilná fólia
• Vysoká stabilita, nízke zmrašťovanie
• Nevyžaduje použitie biocídov proti 

plesniam a hubám, nakoľko je pred nimi 
odolný

• Vďaka bielemu povrchu chráni pred 
prehrievaním interiéru

Jednovrstvový systém EverGuard TPOJednovrstvový systém EverGuard TPO



TECHNICKÉ INFORMÁCIE BMI EVERGUARD TPO

Parametre MJ Hodnota

Dĺžka m 20 / 30

Šírka m 1,52

Hrúbka mm 1,5, 1,8, 2,0

Pevnosť v ťahu N/50mm ≥1150/1150

Ohybnosť pri nízkych teplotách ºC ≤ -25

Ťažnosť % ≥ 20

BMI vám prináša riešenia prekonávajúce vaše očakávania 

BMI EverGuard je súčasťou širokej škály strešných systémov koncernu BMI. BMI vznikol 

zlúčením spoločností Braas Monier a Icopal, čím sa stal silným ponúkateľom riešení 

pre šikmé aj ploché strechy z jednej ruky.

Prinášame bohaté dedičstvo našich zakladateľov zo sféry šikmých aj plochých 

striech s priekopníckym duchom svetového lídra v strechách, s viac ako 50 ročnými 

skúsenosťami na európskom trhu.

Westend Gate Bratislava

Oficiálnym predajcom produktov ICOPAL na slovenskom trhu je:

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o. 
Mojmírovská 9 
951 12 Ivanka pri Nitre 
+421 37 692 00 00 
infosk@bmigroup.com
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