Zaawansowany jednowarstwowy system dachowy

System pokryć dachowych Spectraplan…
przekracza najśmielsze oczekiwania

Dzięki unikatowej formule TPE firmy IKO Polymeric membrany
Spectraplan zapewniają wiodącą w swojej klasie hydroizolację i
ochronę dachu w nowoczesnym środowisku architektonicznym.

Spectraplan
Rozwiązanie o wysokich parametrach spełniające współczesne potrzeby budowlane

Produkowane w Wielkiej Brytanii w najbardziej zaawansowanym
zakładzie w branży; nasze podejście do jakości zaczyna się od
pozyskiwania najlepszych surowców, rozciąga się na
rygorystyczne pobieranie próbek i badania laboratoryjne, a
kończy na kodowaniu partii produkcyjnych umożliwiającemu
łatwą identyfikowalność produktów na terenie budowy.
Nasza najnowsza technologia wytłaczania zapewnia niezmienną
grubość, a zaawansowany system detekcji z zastosowaniem kamer
identyfikuje niedoskonałości membrany i gwarantuje najwyższą jakość
w każdej produkowanej przez nas rolce.
U podstaw dbałości o jakość IKO Polymeric leży zaangażowanie w
ochronę środowiska. W centrum uwagi naszego zakładu
produkcyjnego z certyfikatem ISO 14001 jest produkcja
jednoprzebiegowa pozwalająca znacznie zmniejszyć emisję dwutlenku
węgla, podczas gdy wszystkie odpady produkcyjne są poddawane
recyklingowi i ponownie wykorzystywane w celu zapewnienia
maksymalnej wydajności.

Szybsza i prostsza instalacja
Standardowa membrana Spectraplan o grubości 1,2 mm ma
niesamowitą elastyczność dzięki specjalnej formule TPE firmy IKO
Polymeric. Instalatorzy potwierdzili, że te cechy pozwalają im
wykonać wysokiej jakości instalację w znacznie krótszym czasie.
Co ważniejsze, membrany Spectraplan doskonale pasują do
praktycznych aspektów współczesnego terenu budowy.
Membrany Spectraplan można zgrzewać nawet w warunkach
zanieczyszczenia, zapylenia i wilgotności. Co więcej, nie muszą być
przygotowywane przy użyciu żrących środków czyszczących
zawierających rozpuszczalniki.

Kompletne rozwiązanie do zróżnicowanych zastosowań
Gama produktów
SPECTRAPLAN SM
Membrana zbrojona poliestrem do mocowanych mechanicznie systemów dachowych.
SPECTRAPLAN SG

Główne zalety
• Zaawansowana technologia polimerowa
• Korzyści dla środowiska
• Nie ma potrzeby czyszczenia rozpuszczalnikiem ani
przygotowywania

Membrana z podkładem z włókniny do przyklejanych systemów dachowych.

• Kompatybilność z bitumenem i spienionym
polistyrenem

SPECTRAPLAN D

• Wysoka odporność na starzenie i siłę ssącą wiatru

Jednolita membrana do obróbki skomplikowanych detali dachowych.

• Konstrukcja niekapilarna – nie pochłania wilgoci

SPECTRAPLAN WALKWAY
Wytrzymała membrana do chodzenia, z powierzchnią przeciwpoślizgową.

Membrany SM, SG i D są dostępne w kolorze jasnoszarym (RAL 7035) i ciemnoszarym (RAL 7011)

• Odporność na penetrację przez korzenie
• Doskonała charakterystyka zgrzewania
• Elastyczność
• Pełna gama mocowań i akcesoriów

Akcesoria do systemu

Typowe instalacje Spectraplan

Forma IKO Polymeric jest w stanie zaoferować pełną gamę
akcesoriów idealnie uzupełniających jej ofertę membran
hydroizolacyjnych.

Spectraplan SM
Mocowany mechanicznie system dachowy

• Izolacja PIR IKO Enertherm

1. Mocowana mechanicznie membrana
Spectraplan

• Mocowania mechaniczne IKOfix

2. Izolacja IKO Enertherm ALU

• Fabrycznie uformowane wpusty

3. Dachowa warstwa paroizolacyjna

• Kleje, środki i płyny czyszczące

4. Podłoże strukturalne

• Dachowe warstwy paroizolacyjne
• Dostępne są inne akcesoria, takie jak profile z
rąbkiem stojącym, uchwyty piorunochronów i
powlekane elementy metalowe.
•
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Na tych ilustracjach przedstawiono typowe instalacje dachowe. Zespół usług technicznych IKO Polymeric może doradzić elementy o określonej konstrukcji
wymagane do danego projektu. W sprawie zastosowań specjalnych lub doradztwa instalacyjnego należy skontaktować się z działem usług technicznych pod
numerem 01257 488 012.

Spectraplan SG
Przyklejany system dachowy

Spectraplan SM
Odwrócony i balastowany system dachowy

1. Membrana Spectraplan z podkładem
z włókniny

1. Warstwa balastowa i/lub obciążająca z betonu
2. Podkładki płyt chodnikowych

2. Klej IKOpro PU

3. Warstwa separująca IKO

3. Izolacja IKO Enertherm

4. Wytłaczany polistyren (układany luźno)

4. Dachowa warstwa paroizolacyjna

5. Membrana Spectraplan
(układana luźno lub mocowana do włókniny separującej IKO)

5. Podłoże strukturalne

6. Podłoże strukturalne
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Oferujemy znacznie więcej niż
najbardziej zaawansowany
jednowarstwowy system dachowy

Spectraplan spełnia wymagania instalatora
i właściciela budynku, a jednocześnie wspiera
szersze cele branży budowlanej.

Minimalny wpływ na środowisko

Bezpieczne i odporne

Oprócz skrócenia czasu instalacji formuła TPE
membrany Spectraplan jest wolna od
halogenów, takich jak chlor i brom.
Plastyfikatory, (H)CFC i metale ciężkie również
są nieobecne. Membrana Spectraplan może
być używana do zastosowań magazynowania
wody i w miejscach odpływu wód opadowych
bezpośrednio do kanalizacji powierzchniowej.
Co więcej, nawet pod koniec długiej żywotności
membrany Spectraplan TPE można ją
powszechnie poddawać recyklingowi.

Membrany Spectraplan są odporne nawet na
najbardziej ekstremalne warunki. Ich
ognioodporność spełnia wymagania
europejskiej normy przeciwpożarowej
ENV1187, a specjalne właściwości TPE
sprawiają, że nawet jeśli nastąpi zapłon, nie
są wytwarzane toksyczne gazy i dym.
Dodatkowo system mocowany
mechanicznie ma szczególnie wysoką
odporność na siłę unoszącą wiatru.

Skrócony łańcuch dostaw

Małe potrzeby konserwacyjne

Sprawdzone parametry

Membrany Spectraplan są produkowane w
Wielkiej Brytanii przez IKO Polymeric w
zbudowanym specjalnie do tego celu
zakładzie w Clay Cross (Chesterfield).
To minimalizuje ślad węglowy transportu na
teren budowy, szczególnie w porównaniu z
większością importowanych membran
dachowych.

Roztwór delikatnego mydła nanoszony
miękką szczotką, gumowym zgarniaczem
lub myjką ciśnieniową – to wszystko, co jest
potrzebne do konserwacji Spectraplan.
Ponieważ membrana Spectraplan nie
pochłania wilgoci i ma bardzo niski poziom
gromadzenia zabrudzeń, drobne naprawy i
dodatkowa obróbka detali są wykonywane
łatwo i szybko.

Unikatowe cechy membran Spectraplan
zostały przetestowane i udowodnione w
wielu prestiżowych projektach budowlanych
w Wielkiej Brytanii. Ta innowacyjna
jednowarstwowa membrana dachowa
nieugięcie broni tego, co najlepsze w
naszym środowisku architektonicznym,
przed wszystkim, co może nieść ze sobą
brytyjska pogoda.

Edukacja
St. George’s School, Weston-Super-Mare
2000 m2
Zastosowany system

Spectraplan SM 120

Sir Robert Woodard Academy, Lancing
2000 m2
Zastosowany system

Spectraplan SG 120

Hope Academy, Newton le Willows
6000 m2
Zastosowany system

Spectraplan SM 120 / SG 120

Budynki komercyjne
St. James Place, Cirencester
2000 m2
Zastosowany system

Spectraplan SM 120

The Cornwall Hotel & Spa, St Austell
4500 m2
Spectraplan SM 120

Jack Jones House, Liverpool
700 m2
Spectraplan SM 120 / SG 120

Opieka zdrowotna
Werneth Primary Care Centre, Oldham
1000 m2
Zastosowany system

Architeck: bluesky

Spectraplan SG 120

Architekt: Guy Green ield | Fotograf: Paul Tyagi

Dulverton Doctor’s Surgery, Somerset
600 m
Zastosowany system

Maurice & Vivienne Wohl Campus, Golders Green
4000 m2

2

Spectraplan SM 120

Zastosowany system

Spectraplan SG 120

Budynki mieszkaniowe
Bellway Homes, 119 Grand Drive, Londyn
1900 m2
Zastosowany system

Spectraplan SG 120 & IKO Solar PV System

Plummerswood Private Residence, Scottish Borders
300 m2
Zastosowany system

Riverview Care Home, Witham
2150 m2
Zastosowany system

Spectraplan SM 120 & IKOgreen Extensive Green Roof

Spectraplan SG 120 & IKOgreen Biodiverse System

British Horse Society, Warwickshire
2200 m2
Zastosowany system

Spectraplan SM 120 / IKOgreen Extensive Green Roof

Carlton Digby School, Nottingham
2100 m2
Spectraplan SG 120 / SM 120 & IKO Solar PV System

Monkwood Primary School, South Yorkshire
2000 m2
Spectraplan SG 120 & IKOgreen Extensive Green Roof

IKO jest przedsiębiorstwem globalnym z ponad 3000 pracowników oraz zakładami
produkcyjnymi w Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Francji i Słowacji.
Firma dostarcza produkty do 96 krajów na całym świecie.

Grupa IKO

IKO w Wielkiej Brytanii

Pomimo bardzo szybkiego rozwoju IKO pozostaje mocno
zakorzeniona w wartościach rodzinnych, duchu
przedsiębiorczości, kunszcie i innowacyjności. Firma
pielęgnuje bezkompromisową niezależność swojego
założyciela i jego wiarę w znaczenie kontroli surowców
wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.

W Wielkiej Brytanii nazwa IKO stała się synonimem
niezawodnych rozwiązań hydroizolacyjnych wspieranych
przez obsługę klienta na najwyższym poziomie. I nic w tym
dziwnego. Ta ciężko zapracowana reputacja została
zbudowana na fundamencie jakości i etosie obsługi klienta,
który przenika całą organizację i jest dzisiaj równie mocny
jak 100 lat temu.

IKO dąży również do wspierania najlepszych produktów w
branży najlepszą obsługą. Rodzina IKO to nie tylko
właściciele, lecz także tysiące zaangażowanych pracowników
na całym świecie, którzy podzielają ideały firmy dotyczące
kunsztu, dbałości o szczegóły i światowej klasy usług dla
naszych klientów. Zaangażowanie pracowników IKO jest
kluczowym filarem sukcesu firmy na dzisiejszym
konkurencyjnym rynku.
Niezbitym dowodem zaangażowania firmy w jakość i
innowacyjność są odnoszone przez nią sukcesy. Od
skromnych początków po teraźniejszość, w której jest
nowoczesnym producentem o globalnym zasięgu, firma IKO
stale przywiązuje wagę do wartości stanowiących fundament
przedsiębiorstwa, jakie wyobrażał sobie nasz założyciel
Israel Koschitzky. Połączenie wartości dawnych czasów z
najnowocześniejszą technologią i innowacyjnością oznacza,
że IKO nadal będzie wyznaczać standardy – zarówno
teraz, jak i w przyszłości.

Nagrody mówią same za siebie. Firma IKO PLC jest
obecnie niekwestionowanym liderem rynku brytyjskiego
w projektowaniu, produkcji i instalacji systemów
dachowych i hydroizolacyjnych. Tej godnej
pozazdroszczenia pozycji towarzyszy niezachwiane
zaangażowanie i obowiązek dalszego inwestowania w
nowe rozwiązania produktowe, nowe zakłady produkcyjne
oraz największy w branży zespół pracowników – wszystko
to ukierunkowane na osiągnięcie doskonałości na każdym
poziomie.
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Został zbudowany z recyklingowanych materiałów budowlanych i
zaprojektowany zgodnie z BREEAM**, wiodącą na świecie i najpowszechniej
stosowaną metodą oceny środowiskowej budynków. Używa również
ponownie produktów ubocznych z produkcji, stosuje minimalną ilość
materiałów opakowaniowych produktów oraz wykorzystuje sprawną sieć
transportową. Wszystkie materiały oferowane przez IKO Polymeric są
odporne na starzenie w warunkach atmosferycznych, utlenianie chemiczne i
promieniowanie UV, co zapewnia ich dużą trwałość – jest to cecha kluczowa
w zakresie ochrony środowiska.
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Zakład produkcyjny IKO Polymeric ma certyfikaty BS EN ISO 9001,
BS EN ISO 14001 i BES 6001*.

B

* ISO 9001 to norma „International Standards Organisation” systemów zarządzania jakością.
* ISO 14001 to norma „International Standards Organisation” systemów zarządzania środowiskiem.
BES 6001 to norma ramowa odpowiedzialnego pozyskiwania produktów.
** Building Research Establishment Environmental Assessment Method.

Wszystkie produkty IKO Polymeric są dystrybuowane

IKO Polymeric

w Polsce przez ARS Poland S.C
ARS Poland S.C.

Coney Green Road
Clay Cross
Chesterfield
S45 9HZ
www.ikopolymeric.com

Street: Krupanka 83
41-100 Siemianowice Śląskie
o/Częstochowa
Tel: +48663669559
Email: renata.kotlarz@iko.com
Web: www.ikopolymeric.pl

Członek Grupy IKO
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Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje podane w niniejszej publikacji były poprawne i aktualne, nie może ona stanowić części żadnej umowy ani dawać powodu do
dodatkowej odpowiedzialności, którą niniejszym jednoznacznie wykluczamy. Potencjalni nabywcy naszych materiałów powinni więc sprawdzić w firmie, czy od momentu wydania
niniejszej publikacji nastąpiły jakiekolwiek zmiany w naszych specyfikacjach, szczegółach zastosowań lub innych informacjach.
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