MONARPLAN® FM LA
Hydroizolační střešní fólie

Kvalita a dlouhodobá
životnost
bmigroup.com/cz
icopal.cz

BMI Icopal a dlouhá
životnost

BMI Icopal je hrdá na svůj vysoký kredit v oblasti aktivní podpory recyklace svých produktů kdykoliv je to možné, s cílem
minimalizovat potřebu primárních surovin a energie při vývoji a výrobě střešních krytin a povlakových hydroizolací. Se
stejným zájmem se věnujeme prodlužování životnosti a zvyšování kvality našich výrobků.
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Prodlužte životnost
Vaší střechy s fólií
Monarplan® FM LA

Fólie na bázi PVC Monarplan® FM LA Vám poskytuje stejnou kvalitu, na jakou jste u fólií řady Monarplan zvyklí.
Fólie Monarplan® FM LA je navíc na horním povrchu kryta vrstvou laku „teflonového“ typu, která zajišťuje ochranu fólie.

• Prodloužená životnost
• Stálobarevnost fólie zajišťuje dlouhodobé estetické ztvárnění
pro Váš dům
• Hladký povrch fólie snižuje riziko zašpinění
• Hodnoty odrazivosti bílých fólií se v průběhu životnosti nesnižují
(efekt studené střechy)
• Snadná čistitelnost

Systém Monarplan FM LA je ideálním řešením pro komerční, bytové, veřejné i soukromé projekty, je vhodný pro
novostavby i rekonstrukce stávajících střešních plášťů, pro školy, nemocnice, soukromé rezidence, továrny, sklady,
kanceláře i obchodní centra.
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Princip fungování
lakovaných fólií
Monarplan® FM LA

Přidání lakované vrstvy na povrch PVC fólie není pro BMI Icopal ničím novým. Již více než 25 let se BMI Icopal zabývá
výrobou syntetických fólií se speciálním lakem, vytvořeným speciálně pro střechy s dlouhou životností, studené
střechy, střechy se solárními panely a pro střechy s nestárnoucím barevným řešením. I po patnácti letech vypadají
střechy z povlakovými krytinami z lakované PVC fólie výborně, nevykazují známky ušpinění nebo růstu řas. A tohoto
bylo dosaženo bez čištění …
JAK TO FUNGUJE
S naší vlastní technologií lakování jsme schopni pokrýt povrch PVC fólie speciální vrstvou laku na bázi akrylátu
(„teflonu“). Lak je na vodní bázi a je šetrný k životnímu prostředí. Naše technologie lakování byla vyvinuta ve spolupráci
s předními dodavateli laků s rozsáhlými zkušenostmi z oblasti lakování syntetických produktů. Díky našemu výrobnímu
zařízení a kontrole kvality výroby jsme schopni zajistit nejvyšší kvalitu, flexibilitu a možnost vyrábět fólie dle specifického
přání zákazníka.
Lakovaná vrstva Monarplan® FM LA má několik výhod, které jsou zobrazeny na obrázku:
1. Vytváří bariéru, která preventivně zabraňuje vsakování vody (což může vést k migraci změkčovadel, ztrátě flexibility
a ke snižování trvanlivosti). Lakovaná vrstva je vodoodpudivá.
2. Lakovaná vrstva zabraňuje migraci nízkomolekulárních složek a těžkých kovů (změkčovadel, stabilizátorů atd.)
z fólie. To vede k prodloužení životnosti fólií minimálně o 3 - 5 let, což znamená, že standardně poskytovaná záruka
na materiál 10 let může být prodloužena o více než 30 %.
3. Lakovaná vrstva vytváří velmi hladký povrch, což zajišťuje ochranu proti zašpinění, proti růstu řas, zajišťuje barevnou
stálost a dlouhodobě vysokou odrazivost fólie (v případě bílých fólií / studené střechy).
4. Vrstva laku zajišťuje vysokou odolnost fólie proti účinkům počasí: fólie zvládá vystavení všem typům počasí. Lak
funguje jako ochranná vrstva, zajišťující fóliím ochranu před kontaminací a útoky chemických látek z ovzduší. Díky
této ochraně nedochází k chemickým reakcím syntetických složek uvnitř fólie.
5. Po pokládce nevyžaduje údržbu, což vlastníkům zajišťuje trvalý vzhled nové fólie. Pokud je střecha čištěna, je
odstranění případných nečistot mnohem snadnější než u klasických fólií.
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Výhody

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
Lakovaná vrstva chrání fólii Monarplan® FM LA proti povětrnostním vlivům (déšť, UV záření a další složky životního
prostředí). Zároveň je vodoodpudivá, zabraňuje reakcím uvnitř fólie a migraci změkčovadel a jiných chemických prvků
z fólie. Tyto výhody zajišťují výrazně delší životnost fólie a jedná se o přístup přátelský k životnímu prostředí. BMI Icopal
díky těmto vlastnostem lakované vrstvy může garantrovat delší životnost fólií o minimálně 3 roky a v praxi možná o více
než 5 let. Což znamená zvýšení záruky nejméně o 3 roky nebo o 30 %.
PŘIDANÁ (ESTETICKÁ) HODNOTA
Povrch fólií Monarplan® FM LA zůstane hladký a stálobarevný i po letech, což zajišťuje budovám trvalý dobrý vzhled.
REDUKCE ZAHŘÍVÁNÍ FÓLIE (HEAT ISLAND EFFECT)
To, že bílá zůstane bílá. Naše PVC fólie bílé barvy s hodnotou indexu odrazivosti SRI 95 (± 2) dokáží odpuzovat nečistoty.
To znamená, že bílá fólie může dlouhodobě plnit svoji funkci: odrážet tepelné sluneční záření zpět do okolí a zmírňovat
přehřívání městských oblastí (urban heat island effect).
SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
Díky hladkému povrchu nedochází k tak rychlému ušpinění povrchu střechy. V případě, že na povrchu fólie přeci jen ulpí
nějaké nečistoty, lakovaný povrch fólie zajišťuje mnohem snadnější čištění, než je tomu u „nelakovaných“ PVC fólií.
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Fólie Monarplan® FM LA

Monarplan® FM LA je univerzální fólie na bázi PVC do jednovrstvých systémů plochých střech, která nabízí vynikající
mechanické vlastnosti a odolnost proti povětrnostním vlivům. Všechny fólie Monarplan® FM LA mají výztužnou
nosnou vložku a jsou k dispozici bez nebo s textilií na spodním povrchu. Jsou vhodné pro všechny druhy pokládky, pro
mechanické kotvení, lepení nebo pro volnou pokládku či přitížení.
Všechny fólie Monarplan® FM LA jsou dostupné:
TLOUŠŤKA

ROZMĚR ROLE

1,2 mm

1,06 m / 1,65 m / 2,12 m x 20 m

1,5 mm

1,06 m / 1,65 m / 2,12 m x 15 m

1,8 mm

1,06 m / 1,65 m / 2,12 m x 15 m

2,0 mm

1,06 m / 1,65 m / 2,12 m x 15 m

Fólie Monarplan® jsou standardně dostupné v odstínech světle šedá a tmavě šedá, ostatní barvy (některé příklady jsou
uvedeny níže) vyrábíme na vyžádání. Z estetických důvodů Icopal pro barvené fólie doporučuje používat lakovanou
povrchovou úpravu.

Světle šedá Grey
RAL 7001
RAL 7001

Tmavě
šedá
Anthracite
RAL 7015
RAL 7015

Zelená Green
RAL 6004
RAL 6004

Červená
Red
RAL 3011
RAL 3011

Tyrkys
Turquoise Blue
RAL 5018
RAL 5018

Modrá
Blue
RAL 5005
RAL 5005

Bílá
White
RAL 9010
RAL 9010

Označení RAL slouží pouze pro identifikaci.

Pro všechny barvy je používán jeden typ transparentního laku. Vezměte prosím na vědomí, že balení je neměnné a ceny
jsou kalkulovány pro minimální množství 3.000 m2.
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Proč si vybrat
Monarplan®

Monarplan® FM LA je nový přírůstek do naší tradiční řady produktů na bázi PVC značky Monarplan.
BMI Icopal má již více jak 40 letou zkušenost s výrobou kvalitních PVC fólií.
Další důvody, proč si vybrat Monarplan® pro vaše střešní pláště:
▪▪ Kapacita výrobních linek na PVC BMI Icopal je nyní větší než 10 milionů metrů čtverečních, což řadí BMI Icopal mezi
přední výrobce PVC fólií v Evropě.
▪▪ Fólie Monarplan® jsou dodávány v ucelené výrobní řadě s kompletním sortimentem systémového příslušenství pro
snadné a bezpečné provádění střech.
▪▪ Fólie Monarplan® jsou kompatibilní s ostatními produktovými řadami BMI Icopal.
▪▪ Odpad z výroby fólií Monarplan® PVC je recyklován.
▪▪ Fólie Monarplan® jsou ideální jak pro malé domácí přístavby, tak pro velké komerční projekty.
▪▪ Fólie Monarplan® mají akreditaci BBA, SGS, SKY a Sintef.
▪▪ Fólie Monarplan® jsou flexibilní a snadno zpracovatelné.
▪▪ Fólie Monarplan® se snadno spojují pomocí horkého vzduchu a zajišťují
rychlou a bezpečnou pokládku.
▪▪ Fólie Monarplan® jsou odolné vůči účinkům UV záření.
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