GRÜNPLAST TOP
Vysoce kvalitní vrchní pás
do vegetačních střech
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GRÜNPLAST TOP

Vrchní pás odolný proti prorůstání kořenů

Je vhodný pro novostavby i pro
rekonstrukce střech. Již desetiletí
jsou zelené střechy realizovány za
použití pásu GRÜNPLAST TOP, který
zajišťuje vysokou spolehlivost
hydroizolační vrstvy střechy.

Příměsi obsažené v pásu účinně
bránící prorůstání kořínků jsou šetrné
k rostlinám a jsou přátelské
k životnímu prostředí.
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Spodní povrch pásu je opatřen
technologií SPEED PROFILE, která
zajišťuje:
 úsporu času při natavování díky
rychlejšímu spálení separační
PE fólie
 úsporu plynu při natavování
 lepší kontrolu správného natavení
pásu k podkladu, při použití
správného množství plamene
dochází ke slití rýhovaného profilu
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PŘÍKLAD SYSTÉMOVÉ SKLADBY
S POUŽITÍM PÁSU
GRÜNPLAST TOP:
1. systém ICOFLOR
2. vrchní pás GRÜNPLAST TOP
3. GRÜNPLAST – EPS
kompletizované dílce
4. parozábrana ALU-VILLATHERM
5. penetrační nátěr
SIPLAST PRIMER
6. beton

Asfaltový pás GRÜNPLAST TOP lze opatřit
vegetačním krytem i s časovým odstupem.
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SLOŽENÍ PÁSU
GRÜNPLAST TOP:
1. horní vrstva s hrubozrnným
ochranným posypem
2. elastomerový asfalt modifikovaný
SBS s integrovanou ochranou
proti prorůstání kořínků
3. spřažená nosná vložka ze
skelné rohože, PES tkaniny
a skelné mřížky
4. elastomerový asfalt modifikovaný
SBS s integrovanou ochranou
proti prorůstání kořenů
5. spodní vrstva s technologií
SPEED PROFILE
6. podélný spoj z vysoce
modifikovaného asfaltu krytý
spalnou PE fólií opatřenou
technologií CUT LINES pro
zajištění bezpečného spojení pásů

ZÁRUKA 15 LET na značkové pásy z SBS modifikovaného
asfaltu BMI Icopal z německé produkce bude poskytnuta při
dodání uceleného systému, tzn. hydroizolace, tepelné izolace,
kotevního systému a odvodňovacího systému, společností
BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

01/2022 | Tento dokument má pouze informativní charakter. Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu složení a podkladů k výrobkům v důsledku vývoje znalostí a technologií.

GRÜNPLAST TOP je používán
převážně jako vrchní pás
dvouvrstvého hydroizolačního
systému vegetačních plochých
střech. Pás je odolný proti prorůstání
kořenů, získal atest FLL.

