Hydroizolační střešní systém
EverGuard

Ucelený systém pro ploché střechy
s fólií na bázi TPO, kompletním příslušenstvím,
kvalitní technickou podporou a spolehlivým
zákaznickým servisem
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Vysoce kvalitní
materiály zajišťující
spolehlivou ochranu

Vaše střecha je pouze tak spolehlivá, jak
spolehlivé jsou její jednotlivé vrstvy
Technologické inovace a design jednotlivých materiálů
systému EverGuard umožňují snadnou a rychlou pokládku, a
tedy rychlou návratnost investice. Odběratel má k dispozici
široké spektrum zákaznických služeb s kvalitní technickou
podporou, školením pro realizační firmy a propracovaný
systém záruk.
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UCELENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM

EverGuard je střešní systém pro
ploché střechy s hydroizolační
vrstvou z termoplastické
polyolefinové (TPO) fólie,
doplněný tepelnou izolací,
parotěsnící vrstvou, kotevními
prvky a dalším příslušenstvím,
který byl již instalován na více
než 300 milionech metrech
čtverečních střech po celém
světě.
Více než 18 let zkušeností v oboru a
rozsáhlý zákaznický servis umožnily
vytvoření uceleného systémového řešení.
Systém EverGuard získal evropské i
světové certifikáty a schválení pro ploché
střechy. Díky certifikaci realizačních firem a
propracovanému systému záruk tak od nás
získáváte bezpečnou a funkční střechu.
SPOLEČNOST BMI
EverGuard je jedním z celé řady střešních
systémů, které pro ploché střechy nabízí
společnost Icopal, podnik koncernu BMI
(Braas Monier Icopal).
Do našeho portfolia patří rovněž výrobky
proslulé německé značky WOLFIN.

300
Přes

millionů
m2

instalováno
celosvětově

Vedle řady špičkových hydroizolačních
materiálů poskytujeme rovněž zákazníkům
široké spektrum služeb - např. bezplatné
technické poradenství včetně stavebně
technického průzkumu, stavebně fyzikální
výpočty, návrhy na sanaci střešního pláště,
návrhy řešení střešních detailů, návrhy
kotevního plánu v rámci zajištění střechy
proti účinkům větru, zajištění dodávek
izolačních materiálů just in time, bezplatná
doprava zboží k zákazníkovi v ČR při
splnění podmínek minimálního množství
dodávaných výrobků, atp.
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Řada výhod pro
každou střechu

Mezi výhody systému EverGuard patří zejména odolná a spolehlivá
hydroizolace na bázi TPO folie, a to včetně kompletního příslušenství.
DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST
Existuje dobrý důvod, proč jsme tomuto produktu dali název EverGuard. Patří mezi ty
nejodolnější fólie. Disponuje mimořádnými technickými parametry. Díky kvalitnímu střešnímu
systému a propracované technické podpoře zůstanou vaši zaměstnanci, vaše investice a
majetek v bezpečí.
VYNIKAJÍCÍ SVAŘITELNOST
Výborná svařitelnost umožňuje provádět spolehlivé horkovzdušné svary odolné vůči
povětrnostním vlivům a zajišťující dlouhodobou spolehlivost vašeho střešnímu systému.

ODOLNOST PROTI NAMÁHÁNÍ
SÁNÍM VĚTRU A POVĚTRNOSTNÍM
VLIVŮM
Fólie EverGuard TPO nabízí vynikající
odolnost proti účinkům sání větru
s nižším požadovaným množstvím
kotevních prvků pro stabilizaci střechy.
Spolehlivá hydroizolační funkce zajistí
Vašemu podnikání klid bez ohledu na to,
čím Vás počasí překvapí.
VYSOKÁ CHEMICKÁ ODOLNOST
Fólie EverGuard byla navržena tak, aby
odolávala náročnému chemickému
prostředí plochých střech, včetně střech
průmyslových areálů.

ZLEPŠOVÁNÍ UDRŽITELNOSTI
VÝSTAVBY
Tento inovativní produkt představuje také
řešení pro trvale udržitelnou výstavbu,
jelikož eliminuje používání změkčovadel a
halogenů. Díky vynikajícím parametrům
tepelných izolací přispívá ke snižování
energetické náročnosti budovy.
RYCHLEJŠÍ A SNADNĚJŠÍ POKLÁDKA
Díky spolupráci s realizačními firmami
certifikovanými pro pokládku systému
EverGuard a díky ucelenému systému
příslušenství probíhá pokládka plynule
a bez prostojů, minimalizují se rovněž
možné problémy během životního cyklu
budovy.
BEZ RIZIKA
Náš systém disponuje třemi úrovněmi
záruk, ze kterých si můžete vybrat dle
vašich potřeb. Díky certifikované výrobě
s vysokou mírou spolehlivosti jsme
eliminovali hlavní zdroje rizik, která by
mohla ohrožovat vaši střechu.
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Letiště
Obchodní centra
Komerční budovy
Školy a univerzity
Nemocnice a zdravotnická
zařízení
Průmyslové a skladovací objekty
Maloobchodní prodejny

CERTIFIKOVANÉ ŘEŠENÍ PRO NEJRŮZNĚJŠÍ
STŘECHY

Systém EverGuard je vhodný pro širokou škálu typů objektů a
střech. V systémech stabilizovaných mechanickým kotvením jsme
držiteli certifikátů a schválení, která vycházejí vstříc potřebám i těch
nejnáročnějších zákazníků, kterým tak nabízíme univerzální a trvanlivý
systém se snadnou a rychlou pokládkou.
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EverGuard v akci:
osvědčeno realizacemi
v Evropě a USA

PŘÍPADOVÁ STUDIE

LOGISTICKÉ CENTRUM AMAZON
Výhody EverGuard jako
kompletního řešení TPO byly
prokázány v celé Evropě a USA.

130.000 m2 TPO fólie EverGuard bylo
například položeno ve Španělsku na novém
logistickém centru Amazon. Přestože
původně navržené řešení bylo odlišné,
investor rychle rozpoznal výhody kompletního
systému EverGuard.
Ve spolupráci s pojišťovnou FM Global,
realizační firmou a našimi technickými

specialisty získala střecha schválení FM třídy
4470. Díky použitým řešením je nyní logistický
tým společnosti Amazon spolehlivě chráněn
před rozmary počasí.
Další projekty byly uskutečněny ve spolupráci
s nadnárodními firmami LIDL, IKEA a Crown.
Systém EverGuard se již aplikoval na stovkách
tisíc metrů čtverečních střech v Evropě, kde
zajišťuje dlouhodobou a spolehlivou ochranu
budov.
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“

Výhody EverGuard jako
kompletního TPO řešení
byly prokázány po celé
Evropě a USA.

“
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Komplexní
střešní řešení

Systém EverGuard TPO obsahuje střešní TPO fólii,
příslušenství k fóliím, tepelnou izolaci, kotevní prvky,
parozábranu a stěrkovou hydroizolaci pro provádění
detailů – vše od koncernu BMI, vše navrženo jako
komplexní systém.
Naše podpora pro realizační firmy a tříúrovňová záruka
na vodotěsnost, zajistí klidný spánek pro vás i vaše
zákazníky.
Stabilizaci hydroizolační vrstvy mechanickou fixací kotevními prvky lze
provést dvěma způsoby: umístěním kotevních prvků do spojů fólie a
překrytím další rolí fólie, nebo indukčním kotvením fólie v ploše.
Různé způsoby stabilizace dělají ze systému EverGuard univerzálně
použitelný systém pro všechny typy budov. S pokládkou certifikovanými
realizačními firmami bude systém EverGuard schopný odolávat i těm
nejnepříznivějším povětrnostním podmínkám. Podrobné informace o
způsobech stabilizace najdete v aplikačním manuálu.
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TEPELNÁ IZOLACE PRO STŘECHY
Součást střešního systému EverGuard jsou různé typy tepelných izolací. Při dodání kompletního systému
EverGuard včetně tepelné izolace a veškerého příslušenství získáváte také prodlouženou záruku.
Nabízíme následující typy tepelných izolací:
•
•
•

PIR S HLINÍKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, NEBO S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ZE SKLENĚNÉ
ROHOŽE
MINERÁLNÍ VLNU

EPS – EXPANDOVANÝ PĚNOVÝ POLYSTYREN
KLASIFIKACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PODLE ŠÍŘENÍ PLAMENE PO POVRCHU
BROOF(T1)
Tloušťky fólie
EverGuard TPO

Způsob
stabilizace

Všechny tloušťky*
Všechny tloušťky*
Minimálně
1,5 mm*

Mechanické
kotvení

Ochranná
vrstva

Tepelná izolace

Parozábrana

Žádná

PIR desky AL
nebo SR

Doporučená

Žádná

Minerální vlna

Doporučená

Skleněná rohož
120 g/m2

EPS

Požadována

Podklad**

Trapézový plech,
beton nebo dřevo

Sklon
střešního
pláště

< 20°

* Schválené barvy: bílá a světle šedá
**Spojité dřevěné podklady, neperforované trapézové plechy, beton nebo nehořlavé podklady se spárami nejvýše 5 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Příslušenství fólií EverGuard TPO bylo navrženo tak, abychom zajistili úplnou kompatibilitu a snadnou
pokládku. V dosažení dlouhodobé spolehlivosti celého hydroizolačního systému tak příslušenství hraje
zásadní roli.
PAROZÁBRANA
Jako součást střešního systému EverGuard dodáváme řadu výkonných parotěsnících vrstev na bázi
asfaltových pásů či polyetylénu.
OCHRANNÉ, SEPARAČNÍ A VYROVNÁVACÍ VRSTVY
V některých případech musí být střešní TPO fólie oddělena od nekompatibilních prvků či materiálů nebo musí
být chráněna proti poškození. V takovém případě by měla být ve střešní skladbě umístěna separační nebo
ochranná vrstva z geotextilie nebo skleněné rohože.

Podrobné informace o systému EverGuard TPO naleznete v aplikačním manuálu
EverGuard.
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Tři stupně záruk
Bez ohledu na to, zda jste investor nebo zhotovitel díla,
nechcete střechu s hydroizolačními poruchami. Chcete střechu,
se kterou nemáte problémy, která Vás nezklame a na kterou se
můžete spolehnout.
Proto EverGuard nabízí tři stupně záruk, které umožní uspokojit
specifické požadavky našich zákazníků. Díky pravidelným
kontrolám během výstavby a díky našemu technickému
servisu zajistíme, že budete mít svůj střešní systém zcela v
souladu s naším instalačním manuálem.

ZÁRUKA NA VÝROBEK EverGuard

ZÁRUKA NA SYSTÉM EverGuard

Na všechny tloušťky fólií EverGuard
poskytujeme záruku 10 let. Tato
záruka potvrzuje, že střešní fólie
bude vyrobena v požadované kvalitě,
v souladu s příslušnými normami.
Záruka se vztahuje na hydroizolační
funkci TPO fólie.

Pro získání záruky musí být použité
kompletní příslušenství systému
EverGuard (fólie, příslušenství pro
detaily, kotevní prvky, tepelné izolace,
parozábrana). Doba trvání záruky může
být až 25 let v závislosti na tloušťce fólie.

ZÁRUKA PŘI
CERTIFIKOVANÉ
INSTALACI

BMI EVERGUARD

Tato záruka je dostupná pouze pro dodavatele
certifikované v programu BMI RoofPro. Záruka
je poskytována při použití kompletního
systémového řešení BMI při použití fólií,
příslušenství a při pokládce certifikovanou
firmou. Záruka může dosáhnout až 30 let
v závislosti na tloušťce fólie.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

POKLÁDKA
CERTIFIKOVANOU
REALIZAČNÍ FIRMOU
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ZÁRUKA BMI ROOFPRO

Tuto záruku získávají
pouze certifikovaní
realizátoři (v programu
BMI RoofPro) – co to
přesně znamená?
Především to představuje
jistotu, že pokládku
zajišťují ty nejlepší
realizační firmy v oboru.
Tradičně nejvíce poruch vzniká při
vlastní aplikaci hydroizolačního
systému. Náklady na
hydroizolační systém představují
přibližně 4 % nákladů celého
stavebního díla, ale tvoří až 75 %
nákladů na soudní spory. Cílem
programu BMI RoofPro je tyto
problémy eliminovat nejlepším
školením a technickou podporou
během celé fáze výstavby.
Účelem školení realizačních firem
v akademiích BMI je dosažení
nejvyšší možné úrovně pokládky
a na tento standard poskytujeme
nejdelší záruku.
S využitím programu BMI RoofPro
si můžete být jisti, že Vaše budova
bude chráněna po celou dobu své
provozní životnosti.
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Hradiště

Region severní Čechy
a východní Čechy

Regionální
Regionální
manažer
obchodní zástupci
+420 724 050 812 +420 724 295 025
+420 724 258 521

Regionální
Regionální
manažer
obchodní zástupce
+420 602 232 219 +420 724 258 509

Technická podpora Čechy
+420 724 258 508
+420 725 712 413
+420 724 258 503

Centrála Praha
Prosek Point - budova C
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
tel.: 220 303 730
fax: 220 303 740
e-mail: czinfo@icopal.com
vedag@vedag.cz
objednávky:
objednavky@icopal.cz
objednavky@vedag.cz		

Olomouc
výdejní sklad

Zlín

Brno
Znojmo

Region jižní Čechy,
západní Čechy a Praha

Praha
centrála a výdejní
sklad

Pardubice
Havlíčkův
Brod

Výdejní sklad Praha
areál Pragorent
Jiřího ze Vtelna 1731
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: 313 034 253
vjezd z ulice F. V. Veselého

Region Morava

Regionální
Regionální
obchodní zástupci
manažer
+420 724 258 522 +420 602 429 164
+420 724 216 923
Technická podpora Morava
+420 602 502 191
+420 724 258 502

Výrobní závod a prodejní sklad:
Litvínov - Záluží 1
436 70 Litvínov
tel.: 476 166 163
fax: 476 162 113
e-mail: vedag.litvinov@vedag.cz

Výdejní sklad Olomouc
Na Zákopě 2
779 00 Olomouc - Chválkovice
tel.: 606 730 345

czinfo@icopal.com

www.icopal.cz

