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ICOPAL – A vízszigetelés szakértője

Miért az Icopal? 

Az ICOPAL a világ vezető vízszigetelő anyag gyártója az 
alépítményi szigetelések, lapostető szigetelések és magastető 
fedések piacán. 2017-ben a Braas Monier és az Icopal Group 
összeolvadásából létrejött BMI Group infrastrukturális és 
innovációs háttere  garanciát biztosít arra, hogy a legújabb és 
legkomplexebb megoldásokat nyújthassuk az Ön számára. 
A több, mint 165 éves múlttal rendelkező Icopal, 40 országban 
közel 11.000 munkatárssal, eltökélt szakértőkkel dolgozik 
azon, hogy partnereink minden téren elégedettek legyenek 
termékeinkkel, megoldásainkkal és szolgáltatásainkkal. 

• Bitumenes lemezeink elnyerték a Hazai Termék Védjegy minősítést.
• Innovatív megoldásaink korszerű technológiával kivitelezhető, tartós, biztonságos, gazdaságos és nem utolsó sorban 

környezetbarát szigetelési megoldásokat biztosítanak.
• Sok éves tapasztalattal, magas szintű szakmai felkészültséggel és díjmentes szaktanácsadással állunk rendelkezésre  

a tervezési és a kivitelezési folyamat során.
• A technológiák területén összegyűjtött ismereteink, a jól képzett fejlesztői háttér és korszerű laboratóriumok segítik  

a speciális problémák megoldását is.
• Magas minőségű termékeinket a terméktípustól, annak rétegrendjétől és a beépítés módjától függően,  

egyedi vízzárósági garanciaidővel kínáljuk.* 

*A termék vízzárósági garanciáért és rétegrendhez kötött egyedi extra garanciáért keresse szaktanácsadóinkat! 
www.icopal.hu/Kapcsolat/Teruleti-kepviselok
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Bitumenes lemezek
A vízszigetelések területén a természetben megtalálható 
bitumen már az ókori időktől használt szigetelőanyag, 
alkalmazása a korszerű technológiák fejlődésével vált 
általánossá. A bitument a szigetelés-technológiában 
tömítésekhez és ragasztáshoz masszaként, nagy felületű 
szigetelésekhez elsősorban bitumenes lemez formájában 
alkalmazzák. A korszerű bitumenes lemezeknél a bitumen 
egy úgynevezett hordozó rétegre kerül felhordásra, mely 
lehet üvegfátyol, az ennél jóval erősebb üvegszövet vagy 
a nagy nyúló képességgel rendelkező poliészter fátyol. 
A napfénynek és más időjárási hatásoknak kitett bitumenes 
szigetelőlemezek felületét palaszórás védi.

A bitumenes lemez előnyei:
• Egyenletes vastagságú, mechanikai hatásoknak jól ellenálló 

szigetelőréteget képez.
• A szigetelés rétegei és csatlakozásai egyszerűen, 

lángolvasztással összeragasztva anyagfolytonossá tehetők.
• Még a bonyolult részletképzések is idegen anyag 

alkalmazása nélkül kialakíthatók.
• Különböző rögzítési módokkal, és rétegrendekkel nagy  

lejtéstartományban alkalmazható.
• Hosszú élettartalmú, biztonságos, komplex megoldást nyújt:

• mivel a bitumen víz- és fagyálló, korhadásálló, ezért 
alkalmas alépítmények vízhatlan szigetelésére.

• új építésű lapostetőkhöz, terasztetőkhöz, parkolókhoz  
és zöldtetőkhöz, valamint tetőfelújítások esetén is  
alkalmazható.
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SPECIÁLIS BITUMENES LEMEZEK
A bitumenes lemezek különböző kiegészítő rétegekkel és technológiákkal 
speciális funkciókkal láthatók el, minőségük és tartósságuk tovább növelhető:

• A párazáró lemezek alumínium fólia betéttel készülnek, így 
megakadályozzák, hogy a tető rétegrendjébe a fűtött tér felől pára kerüljön.

• A páratechnikai lemezek alkalmazása régi, elöregedett tetők felújításánál 
biztosítja a pára elvezetését és az átnedvesedett tetőszerkezet mielőbbi 
kiszáradását.

• A gyökérálló bitumenes lemezek a növények gyökérzetének ellenállva 
biztosítják a növényzettel takart tetőszigetelések tartósságát.

• Az öntapadó bitumenes lemezek fektetéséhez és rögzítéséhez nincs 
szükség láng használatára, így hőérzékeny felületeken is elhelyezhetők.

• A speciális, rovátkolt alsó felületi kialakítással készülő lemezek kevesebb 
láng használatával elhelyezhetők, így gyorsabban fektethetők.

OXIDBITUMENES LEMEZEK
• Többnyire üvegfátyol betéttel készülnek.
• Egyszerű, alacsonyabb igényű szigetelésekhez, kedvező áru megoldást 

biztosítanak, akár kiegészítő, vagy védőrétegként, valamint  
lejtéskorrekcióhoz is.

• Hátrányuk, hogy nincs repedésáthidaló képességük, ezért 0-5°C 
hőmérséklet alatt rideggé, merevvé válnak.

MODIFIKÁLT BITUMENES LEMEZEK
• Kedvező áron biztosítanak magas minőséget.
• Felhasználási területe rendkívül széleskörű.
• Előállításuk során a bitument modifikálják, azaz olyan anyaggal keverik, 

mely módosítja a bitumenes lemez tulajdonságát, így érve el kedvezőbb 
anyagtulajdonságot.

• Jó hideghajlíthatósággal rendelkeznek, kiemelkedő a tapadóképességük. 
• Alacsonyabb hőmérsékleten is jól alakíthatók, elhelyezésük nem igényel 

több energiát és hőt, így magasabb minőségű, tartósabb és emellett 
gazdaságosabb megoldást biztosítanak az oxidbitumenes lemezekhez képest.

SBS MODIFIKÁLT BITUMENES, MÁS NÉVEN ELASZTOMER 
BITUMENES LEMEZEK
• Előállításuk során a bitument rugalmasító adalékszerrel 

keverik.
• Modifikáltságuk miatt rendkívül rugalmasak.
• Kiemelkedő a hideghajlíthatóságuk, akár -30°C fokon is 

megmarad repedésáthidaló képességük.

A modifikált lemezeket megkülönböztetjük a modifikálás során használt anyagtól függően:

APP-MODIFIKÁLT, AZAZ PLASZTOMER BITUMENES LEMEZEK
• Előállításuk során a bitument plasztomer polimerrel 

keverik, ezért nagy nyúlóképességgel rendelkeznek, 
de nem rugalmasak.

• Kisebb hideghajlíthatósággal, de magasabb hőállósággal 
rendelkeznek, mint az elasztomer lemezek.

• Alkalmasak parkolótetők, hidak szigetelésére, közvetlenül 
az aszfaltréteg alá elhelyezve.

A bitumenes lemezek fontosabb típusai
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SPEED PROFILE® SBS technológia  
A SOKOLDALÚ MINŐSÉGI MEGOLDÁS!

A bitumenes lemezek új generációjának alsó felülete nem sík, 
ahogy az a hagyományos bitumenes lemezeknél megszokott, 
hanem hosszirányban profilozott kialakítású, így a gázláng a 
lemez méreténél nagyobb felületet olvaszt meg, ami jobban 
kitölti a felület egyenetlenségeit, így egyenletesebb leragasztást 
és jobb tapadást biztosít.

A SPEED PROFILE® SBS technológiának köszönhetően 
biztonságosabb, gyorsabb és gazdaságosabb a kivitelezés.
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A SPEED PROFILE® SBS lemezek kivitelezése  során 
általános esetben a hossztoldás és az oldalsó átlapolás 
8 cm szélességben készül, emiatt adott felülethez 
a hagyományos bitumenes lemezekhez képest kevesebb 
szigetelőanyag szükséges.

A SPEED PROFILE® SBS technológiával gyártott termékek 
esetén a 40%-kal nagyobb felület hevítése miatt gyorsabb 
bitumenolvadás és 25%-kal kisebb gázfelhasználás érhető el 
a hagyományos bitumenes lemezekkel szemben, ami jelentős 
energia-megtakarítást és akár 30%-al rövidebb kivitelezési időt 
biztosít.

A SPEED PROFILE® SBS technológia alkalmazását alépítményi, 
mélyépítési szigetelésekhez és tetőszigetelésekhez egyaránt 
ajánljuk.
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SPEED SYNTAN® SBS technológia  
INNOVÁCIÓ A VÍZSZIGETELÉSBEN!

Sok év tapasztalata alapján fejlesztettük ki az új generációs 
termékek legkorszerűbb változatát, az új és innovatív SPEED 
SYNTAN® SBS technológiai megoldást, amely forradalmi 
változást jelent a lapostetők vízszigetelésénél.

A technológiai újítás fő céljai a szigetelés élettartamának 
további növelése, valamint a beruházások még gyorsabb 
és gazdaságosabb kivitelezésének támogatása, melyek 
elengedhetetlen szempontok a szigetelési technológiák 
fejlesztése során.

Alkalmazásuk a hagyományos bitumenlemezes szigetelés 
technológiáján alapul, de gyorsabb munkamenettel.

A beépítésükhöz nincs szükség külön rögzítő anyagra, mivel 
a lemez alsó oldala kiegészül a speciális hőálló SYNTAN® 
bevonattal (kék vagy piros színben), amelyen a profilozott 
felülettel kialakított bitumenes ragasztósávok, az úgynevezett 
Therm-sávok találhatóak. Hevítéssel a Therm-sávok 
aktiválódnak (ez az úgynevezett hőaktiválás), ezzel biztosítva  
a gyors, erős és tökéletes tapadást a kellősített aljzathoz.

Mivel a hőaktiválás során a bitument nem kell megolvasztani, a 
SPEED SYNTAN® SBS technológia alkalmazásával kevesebb hő 
és kevesebb gáz is elegendő a bitumenes lemez elhelyezéséhez.

A lemezek alsó oldalán lévő speciális hőálló SYNTAN® bevonat 
pedig garantálja, hogy a Therm sávok közti felület a lemez 
elhelyezésekor se tapadjon le, így a kialakuló páracsatornák 
átgondolt geometriai elrendezésüknek köszönhetően minden 
irányban kiegyenlítik, illetve elvezetik a páranyomást, egyedülálló 
megoldást nyújtva a tetőszerkezetben lévő nedvesség, a pára 
kiegyenlítésére.
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A bitumen és a SYNTAN fólia kettős szigetelőrétege miatt 
kiemelkedő vízszigetelő képességgel rendelkeznek, garantált 
a mikroventiláció, azaz a pára-, valamint a gőznyomás 
kiegyenlítése, így elkerülhető, hogy a lapostető szigetelésének 
felületén - a szerkezetben lévő esetleges pára miatt -  
hólyagok alakuljanak ki.

A SPEED SYNTAN® SBS technológia alkalmazásával jelentősen 
csökken a kivitelezési hibák lehetősége, és adott felületen akár 
1,4%-kal csökkenhet a beépítendő szigetelőlemezek mennyisége.

A kék színű SYNTAN® réteggel készülő bitumenes lemezek 
elsősorban megfelelő rétegrenddel és páratechnikai kialakítással 
megtervezett új lapostetőkhöz, míg a piros SYNTAN® réteggel 
kialakított, szélesebb páracsatornával rendelkező lemezek  
a jobb páraelvezető képesség miatt lapostetők felújításához 
alkalmazhatók.
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Különlegesen magas minőségű kiegészítők 

SBS MODIFIKÁLT BITUMENES KELLŐSÍTŐ
• Száradási ideje jóval rövidebb, mint a hagyományos bitumenes kellősítőké.
• Járható felületet ad, nem ragad, csak a bitumenes lemez elhelyezésekor  

aktiválódik hő hatására.
• Beton anyagú aljzatokba 2-3 mm mélyen beszívódik, így a ráolvasztott 

bitumenes lemez rögzítése sokkal erősebb, biztonságosabb.
• SBS modifikált bitument tartalmaz, ezért jobban tapad és tulajdonságait  

-25 °C fok hőmérsékletig megtartja.
• Azonos alapú adalékanyaga miatt jól összeépíthető az SBS-modifikált  

bitumenes lemezekkel. 
• Kültéri munkákhoz, száraz aljzat esetén a Siplast Premier® Speed SBS,  

beltéri munkákhoz és nedves aljzatokhoz a Elasto-Premier® Speed SBS 
kellősítőt ajánljuk.

KENHETŐ UV-VÉDŐ, FÉNYVISSZAVERŐ BEVONAT
• Ezüstszínű, gyorsan száradó, SBS kaucsukkal modifikált, rugalmas bitumenes 

lakk alumínium pigmentekkel, amely a reflexiós és a kellősítő bevonat előnyös 
tulajdonságait ötvözi. 

• Tartósan védi a tetőszigetelést az UV-sugárzás és a hősugárzás hatásaitól,  
így csökken a szerkezet rétegeibe beépített anyagok hőmozgása, és  
meghosszabbodik a tetőszigetelés élettartama.

• Jelentősen csökkenti az épület hőterhelését, alkalmazásával nyáron,  
+30 °C fok esetén akár 7 °C fokkal alacsonyabb belső hőmérséklet érhető el.

• Alkalmazható pala, kerámia- és betoncserép, bitumenes zsindely, bitumenes 
lemez szigetelés, fémlemezek felújításához.

• Rendszerben alkalmazható a Siplast Primer® Speed SBS kellősítőanyaggal,  
a Siplast Spatula® Speed Insulation SBS tömítő- és javítóanyaggal és a Siplast 
Roof® Speed Insulation SBS bevonatra.
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Bitumenes tömítés és ragasztás felsőfokon 

SBS-BITUMENBŐL KÉSZÍTETT SIPLAST PUTTY® SPEED INSULATION SBS
• Tartósan rugalmas, sokoldalúan alkalmazható.
• Bitumenes szigetelések hajlatának és dilatációjának kialakításához, lábazatok  

és járdák közti rés és más vonalmenti hézagok kitöltéséhez és tömítéséhez,  
előregyártott épületelemek közötti tágulási hézagok kitöltéséhez, valamint  
csatornák és távközlési alagutak és egyéb műtárgyak tömítéséhez alkalmazható. 

• Lánggal melegítve könnyen formálható, az 1 m hosszban gyártott, 20 x 20 mm 
oldalhosszúságú és 35 mm átmérőjű háromszög- keresztmetszetű darabok  
könnyen kezelhetők és egyszerűen beépíthetők.

• -35 °C-os hőmérsékletig repedésmentesen hajlítható, rugalmasságát + 110 °C  
hőmérsékletig megőrzi.

ICOPAL MS / 112 M
• Az Icopal MS / 112 M Polimer anyagú egykomponensű tömítőanyag, mely  

a függőleges és a vízszintes tetőelemek repedéseinek tömítésére, ragasztására és 
kitöltésére alkalmas.

• Alkalmazható bitumen, beton, fém, szerves bevonattal kezelt, műanyag, fa, üveg és 
más anyagú felületekre. 

• Kiemelkedően időjárásálló, alkalmazható erősen párás és forró környezetben, széles 
hőmérséklet-tartományban (-50 °C-tól + 90 °C) rugalmas marad, ellenáll az UV- 
sugárzásnak, fagyálló.

• Különösen alkalmas tetőszigetelések és különböző anyagú szerkezetek 
csatlakozásának tömítésére, alumínium leszorítólécek, karimák, peremek, szegélyek 
tömítéséhez, tetőablakok, kémények, és gépészeti szerelvények tömítésére.

• Alkalmazható továbbá rugalmas ragasztóanyagként, valamint dilatációk, repedések 
és hézagok lezárásához ± 25%-os hézagméret- illetve alakváltozásig.
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