
 
 

 

 
 

- Световен експерт в областта на хидроизолациите 
 
 

Европейски патент NR EP 1 330 356 B1 
 

Технология SPEED SYNTAN SBS 
 

Термо Актив ® V60 S32H SPEED SYNTAN ® SBS/SBA 
 

Битумна мембрана за завършващ слой с термично активиране и напречна челна 

ивица без посипка, с вградена система за изравняване на налягането на парата и 

газовете под повърхността произведена от фирма ICOPAL 
 

Термо-активна мембрана – за мигновено залепване към чиста и груднирана основа, чрез термично 

активиране на битумно – акрилови ленти SBS с обикновена горелка (с пропан-бутан). 
 

Технологично решение за ремонт на стари покриви 
 

5 години Гаранция за качество на ICOPAL S.A. за хидроизолацията 
 

Стъпка 1: Да се почисти основата 

Стъпка 2: Да се грундира основата с Grunt Aktiv ® SBA 

Стъпка 3: Термично активиране на мембраната Termo Activ ® V60 S32H 

 
Строеж на мембраната 

 

�   Горната повърхност на снадката е снабдена с филм със специално надлъжно набраздяване за 

незабавно изгаряне при термичното активиране на битумната мембрана 

�   Надлъжна ивица от специален битум с ширина от 80 мм., на основа от каучук SBS и акрилова 

смола SBA - за мигновено термично активиране 

�   Горна повърхност - шисти 

�   Удебелен дълготраен битумно – каучуков слой от горната страна на основата– основен слой на 

хидроизолацията 

�   Основа – стъклено влакно 

�   Битумно – каучуков състав SBS от долната страна на основата 

�   Прослойка от бял Синтан (20 гр./кв.м) върху долната част на мембраната – синтетична 

антиадхезионна защита 

�   SBA 

�   Битумни, залепващи ленти от SBA, изготвени по Технология на SPEED SYNTAN SBS за мигновено 

термоактивиране  по време на залепване на мембраната към основата. 

 
Долна повърхност на мембраната 

Система от синтетични бели канали Синтан – позволява да се изравни налягането на парата и 

газовете под повърхността на мембраната. 

 
Технически параметри на мембраната 

 
Вид на основата Стъклено влакно 

Средна дебелина на основния хидроизолационен слой върху 

основата/ сбор от дебелини над и под основата, мм 
2.0/ 2.8 

Обща дебелина на мембраната, мм 3.2 
Средна надлъжна/напречна якост при скъсване, N 400/ 300 
Средно надлъжно/напречно удължаване (еластичност), % 4/ 4 
Гъвкавост при отрицателни температури ‐5 

Разтапяне (потичане), °С +80 
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