ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПЛОСКИХ ДАХІВ
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З
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Захист протягом десятиліть з мембранами KÖSTER ECB
Компанія KÖSTER уже протягом 30 років продукує покрівельні гідроізоляційних
мембрани ECB у місті Ауріх. Ці покрівельні та гідроізоляційні мембрани
якнайкраще зарекомендували себе при влаштуванні гідроізоляції на всіх плоских
дахових конструкціях та будівлях. Також застосовують для герметизації підвалів,
плит перекриття, легких покрівельних систем,
«зелених дахів», гідроізоляції плоских дахів під гравійний баласт, терас та
балконів.
KÖSTER ECB складається з суміші термопластичного етиленового сополімеру та
спеціального бітуму. Якість мембран знаходиться під постійним контролем.
Додатковий зовнішній моніторинг проводиться Державним інститутом
тестування матеріалів Брауншвейгу. Мембрани забезпечують довготривалий
захист від потрапляння води та впливу погодних умов. Вони мають високу
міцність на розтяг та розрив і стійкі до впливу навколишнього середовища та
різних хімічних речовин. Покрівельні та гідроізоляційні мембрани KÖSTER ECB стійкі
до старіння, не містять ПВХ, стійкі до УФ- променів, а також нечутливими до
механічних впливів та напруг. Мембрани стійкі до проростання коріння, тому
вони ідеально підходять для влаштування «зелених дахів».
Покрівельні гідроізоляційні мембрани KÖSTER, армовані вставкою з армуючої
тканини, особливо добре підходять як для механічного кріплення, так і
для вільного укладання під навантаження. Для приклеювання покрівельних
гідроізоляційних мембран з ламінованим з нижньої сторони флісовим шаром,
використовується гарячий бітум або “холодний клей”.

Методи монтажу

За допомогою
механічної фіксації

Вільне укладання під
навантаження

Приклеюванняі

Переваги покрівельних мембран ECB
Не забруднюють
ґрунтові води

Можливість монтажу
безпосередньо на пінополістирол

Стійкі до
ультрафіолету

Економна в експлуатації

Стійкі до проростання
коріння та кореневищ

Стійкі до гниття

Не містять летких
пластифікаторів

Стійкі до дії кислот

Програма поставки
Полімерні гідроізоляційні мембрани, армовані вставкою зі скловолокна

KÖSTER ECB 2.0 - 2.10 м

2,0 мм

2,10 мм

20 м

•

•

суцільне,
або смужкове
укладання
•

KÖSTER ECB 2.0 - 1.50 м

2,0 мм

1,50 мм

20 м

•

•

•

KÖSTER ECB 2.0 - 1.05 м

2,0 мм

1,05 мм

20 м

•

•

•

KÖSTER ECB 2.0 - 0.75 м

2,0 мм

0,75 мм

20 м

•

•

•

KÖSTER ECB 2.0 - 0.525 м

2,0 мм

0,525 мм

20 м

•

•

•

KÖSTER ECB 2.0 - 0.35 м

2,0 мм

0,35 мм

20 м

•

•

•

KÖSTER ECB 2.0 - 0.25 м

2,0 мм

0,25 мм

20 м

•

•

•

Назва продукту

товщина ширина

довжина

механічне вільне укладання
кріплення під навантаження

Полімерні гідроізоляційні мембрани, армовані вставкою зі скловолокна та
ламіновані шаром поліефірного флізеліну (1 мм) – підходять для суцільного
або смужкового приклеювання

KÖSTER ECB 2.0 F - 2.10 м

2,0 мм

2,10 мм

20 м

•

•

суцільне,
або смужкове
укладання
•

KÖSTER ECB 2.0 F - 1.05 м

2,0 мм

1,05 мм

20 м

•

•

•

KÖSTER ECB 2.0 F - 0.525 м

2,0 мм

0,525 мм

20 м

•

•

•

Назва продукту

товщина ширина

довжина

механічне вільне укладання
кріплення під навантаження

* з двостороннім зварювальним краэм

Гомогенна полімерна гідроізоляційна мембрана без армуючої вставки зі
скловолокна для виготовлення водостічних та вентиляційних фланців, а
також для підсилення кутів
Назва продукту
KÖSTER ECB 2.0 U - 0.525 м

товщина ширина
2,0 мм

0,525 мм

довжина
20 м

механічне вільне укладання
кріплення під навантаження
•

** в якості аксесуару
Комплектуючі: зовнішній кут, внутрішній кут,
з'єднувальна втулка, композитні металеві листи, водостічна воронка,
парапетний водостік, аварійний перелив тощо. З повним асортиментом
комплектуючих Ви можете ознайомитися у Каталозі комплектуючих.

•

суцільне,
або смужкове
укладання
•

м. Київ
вул. Будіндустрії, 7
Тел./факс:

(067) 612-97-39
(050) 311-82-99
kyiv@ferozit.com.ua

e-mail:

м. Мукачево
вул. Академіка Морозова, 19
Тел./факс:

(03131) 34-136
(067) 673-80-55
uzhgorod@ferozit.com.ua

e-mail:

м. Вінниця
вул. Максима Шимка, 38
Тел./факс:

м. Рівне
вул. Старицького, 50а
Тел./факс:

e-mail:

e-mail:

(0432) 50-70-12
(095) 268-08-54
vinnytsya@ferozit.com.ua

м. Житомир
вул. Малинська, 4
Тел./факс:

(0412) 41-74-16
(050) 430-61-70
zhytomyr@ferozit.com.ua

e-mail:

м. Тернопіль
вул. Стуса, 1
Тел./факс:
e-mail:

м. Івано-Франківськ
вул. Максимовича, 14
Тел./факс:

м. Хмельницький
вул. Заводська, 155
Тел./факс:

e-mail:

e-mail:

(050) 370-22-36
(050) 434-13-43
iv_frankivsk@ferozit.com.ua

м. Луцьк
вул. Електроапаратна, 3
Тел./факс:
e-mail:

(0332) 28-15-75
(095) 260-02-77
volyn@ferozit.com.ua

(0362) 68-29-56
(050) 431-16-32
rivne@ferozit.com.ua

(0352) 40-40-05
(050) 370-95-58
ternopil@ferozit.com.ua

(0382) 65-58-32
(050) 431-16-34
khmelnytsky@ferozit.com.ua

м. Чернівці
1-й провулок Заводський, 25
Тел./факс:
e-mail:

(0372) 54-98-68
(050) 370-95-72
chernivtsi@ferozit.com.ua
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