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tro atliktais bandymais, dvisluoksnė prilydoma polimerinė bituminė
stogo danga „Icopal Paradial S +
Icopal Venti Polar“ priskirta B ROOF
(t1) klasės stogų konstrukcijoms.
Tai pirmoji Lietuvoje išbandyta hidroizoliacinė dvisluoksnė stogų danga, priskirta stogų dangos degumo,
veikiant išoriniam gaisrui BROOF (t1)
klasei ir tinkama naudoti sutapdintiesiems stogams iki 20º (pagal LST
L ENV 1187: 2004) ant nedegaus
pagrindo (pagal STR 2.01.04:2003
„Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“).
„Icopal Paradial S“, „Verinox S“,
„Vercuivre S” − tai ritininės polimerinės medžiagos, pagamintos iš
SBS modiﬁkuoto bitumo ir padengtos aliuminio, vario ar nerūdijančio
plieno folijos apsauginiu sluoksniu.
Šių stogų dangų privalumai − jos
ilgaamžės, estetiškos, atspindi šilumą, apsaugo stogo konstrukciją nuo perkaitimo, atsparios šalčiui,
turi gerų mechaninių ir priešgaisrinių ypatybių .

Stogas, saugantis pastato konstrukcijas nuo atmosferos poveikio, yra viena pagrindinių pastato dalių. Kartu
tai ir viena brangiausių pastato dalių, sudaranti iki 30 proc. visos pastato kainos, todėl jai skiriamos investicijos turi būti labai kruopščiai apgalvotos. Specialistai rekomenduoja rinktis ilgaamžiškesnę ir atitinkančią naujausius priešgaisrinius reikalavimus stogo konstrukciją bei dangą.

„Icopal“ – naujovių lyderis
Koncernas „Icopal“, gaminantis stogo dangas bei hidroizoliacines medžiagas, jau daugelį metų pirmauja
Europos statybinių medžiagų rinkoje. Ilgametė įmonės patirtis, tobulos technologijos ir gaminių kokybė
leidžia pasiūlyti kiekvienam vartotojui tinkamiausią sprendimą.

Naujieji ES degumo
standartai
Iki šiol Europos šalyse galioję atskiri statybinių medžiagų degumo
standartai nebeatitinka naujų reikalavimų. Siekiant suklasiﬁkuoti
bei įvertinti šiuolaikinėse statybose naudojamas medžiagas, sukurti
nauji visoje Europos Sąjungoje galiojantys standartai. Įvertinus medžiagų degumą, išskiriamą šilumos
ir nuodingųjų dujų kiekį, liepsnos
plitimo ir dūmų susidarymo greitį,
liepsnojančiųjų lašelių ar dalelių ir
(arba) šių derinių sąveiką, medžia-

gos priskirtos tam tikroms degumo
klasėms.
Viena pagrindinių statybinių medžiagų ypatybių – degumas. Pagal šį kriterijų medžiagos suskirstytos į šias pagrindines klases: A1,
A2, B, C, D, E ir F. Pirmoms dviems
(A1, A2) klasėms priskiriamos statybinės medžiagos yra nedegios, o
kitų klasių medžiagos gaisrui plisti padeda po 2–20 minučių nuo jo
pradžios, tad evakuacijai lieka labai
nedaug laiko.
Be medžiagos degumo, įvertinamas
ir klasiﬁkuojamas dūmų tankis (s1,
s2 bei s3 papildomos klasės), taip
pat liepsnojančių lašelių arba dalelių susidarymas (d0, d1, d2, papildomos klasės).
Naujieji ES standartai griežtai reglamentuoja pastatų stogų atsparumą ugniai.
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ES numato, kad stogo konstrukcijų
degumas, veikiant jas iš išorės, klasiﬁkuojamas pagal standartą LST L
ENV 1187: 2004 „Išorinio ugnies poveikio stogams bandymo metodai“,
kuriame yra numatyti trys bandymų metodai, vokiškasis, prancūziškasis bei skandinaviškasis. Lietuvoje stogų bei jų dangų degumas,
veikiant išoriniam gaisrui, nustatomas pagal LST L ENV 1187: 2004
vokiškąjį bandymų metodą ir atitinkamai klasiﬁkuojamas į šias klases:
BROOF (t1) ir FROOF (t1) pagal (STR
2.01.04: 2002 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“).

Pirmoji Lietuvoje B ROOF (t1)
klasės stogų danga
Remiantis priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų cen-

greitai montuojama, be to, yra ypač
patvari, sandari bei ilgaamžė. Jai
suteikiama trisdešimties metų garantija. Tokios stogų dangos nereikia papildomai prižiūrėti net esant
nepalankiausioms
eksploatavimo
sąlygoms.
Čerpės „Decra“ gali būti naudojamos tiek naujuose, tiek atnaujinamuose objektuose bet kokiomis
klimato sąlygomis. Ši danga atspari karščiui ir šalčiui, rūgštiems lietums, sniegui bei itin stipriems vėjams. Naudojant šią dangą nebus
sniego nuošliaužų, sukeliančių nemenką pavojų žiemą.
Kompozicinės čerpės „Decra“ gaminamos iš cinkuoto plieno, padengto keliais apsauginiais sluoksniais
ir iš viršaus papildomai apsaugoto
natūraliu akmens barstalu. Išoriškai
jos primena keramines ar betonines
čerpes. Danga gali būti vienuolikos
skirtingų spalvų.
Kvadratinis metras šios dangos sveria tik 6,7 kg, todėl ją lengva užkelti ant stogo. Be to, ji neužima daug
vietos, taigi ją lengva sandėliuoti statybų
vietoje. Viena metalinė čerpės plokštė uždengia 0,46 m² stogo,
todėl danga montuojama labai greitai ir
beveik be atliekų. Rekonstruojamuose objektuose šią dangą
galima kloti tiesiog
ant senosios stogo
dangos.

Difuzinė plėvelė visų tipų
stogams ir sienoms
„Monarperm“ – specialios sudėties daugiasluoksnė difuzinė
plėvelė, skirta apšiltintiems stogams ir
sienoms, naudojama
su visų tipų stogo ir
sienų dangomis: metalu, čerpėmis, šiferiu ir kt.

Čerpės, suderinančios
tradicinių čerpių ir kitų
stogo dangų privalumus
Kompozicinės čerpės „Decra“ laikomos viena efektyviausių šlaitinių stogo dangų. Jos lengvos, turi
gerų mechaninių ypatybių ir daugelį
geriausių kitų stogo dangų privalumų. Tai estetiška, tyli ir lengva danga. Dėl nedidelio svorio ji lengvai ir

Visų „Monarperm“ plėvelių paskirtis − neleisti drėgmei kauptis stoge,
užtikrinti, kad vandens garai būtų
išleisti viena kryptimi – pro izoliaciją ir pašalinti ventiliuojant. Taip
pat plėvelė sudaro papildomą barjerą patekti sniegui, dulkėms, šiukšlėms ir vandeniui, pakliūvančiam
pro stogo dangos defektus, ventiliacijos ertmes arba besikaupiančiam kaip kondensatas ant apatinės

87

stogo dangos pusės. Membrana laidi garams, bet nelaidi vandeniui.
„Monarperm“ ne tik atspari UV/
IR spinduliams, bet ir stipri, lengva ir nesudėtingai montuojama. Be
to, vėliau naudojant stogą nekelia
triukšmo.

Paskutinis stogo akcentas − lietaus vandens
nuvedimo sistema
Kad stogas būtų baigtas, kompanija „Icopal“ siūlo funkcionalią ir elegantišką lietaus vandens nuvedimo
sistemą „Rainmate“, derinančią geriausias plastiko ir plieno ypatybės.
Sistema sukurta naudoti sunkiomis
šiaurės oro sąlygomis, todėl puikiai
atlaiko lietų, vėją, sniego bei ledo
apkrovas. Visos „Rainmate“ sudedamosios dalys idealiai atitinka viena kitą, jos jungiamos bei tvirtinamos itin paprastai ir suprojektuotos
taip, kad montuojant nereikėtų
specialių instrumentų ar medžiagų.
Sistema pagaminta iš plieno, kurio abi pusės padengtos plastikine
danga „Plastisol“, todėl ji ilgus metus lieka funkcionali ir atrodo estetiškai.
UAB „Icopal“, Kražių g. 25, Vilnius,
tel. (8 ~ 5) 261 2513, faks. (8 ~ 5) 261 5486,
el. paštas: ltelu@icopal.com,
www.icopal.lt

