Monarplan
инструкция за монтаж

Надежден
Гъвкав
Траен

Стандартът за PVC покриви

Уважаеми дами и господа,
Благодаря за Вашия интерес към системата Monarplan PVC от
синтетични еднослойни мембрани на Icopal.
За да Ви окажем съдействие при прилагането на Monarplan PVC, ние
създадохме тази информационна брошура, която обхваща всички въпроси,
свързани с продукта, включително избора на подходяща мембрана,
аксесоари и много други.
Синтетичната еднослойна мембрана за покриви Monarplan се състои
от два пласта гъвкави полимерни съединения (PVC-P), армирани с
полиестерна или стъклена мрежа. Получената мембрана има отлични
характеристики по отношение на якост, удължение и устойчивост на
атмосферни влияния.
Monarplan PVC мембраните и аксесоарите осигуряват висококачествени
функционални, леки и гъвкави покривни системи, които се монтират полесно, по-сигурно и по-бързо. Monarplan PVC системите са в състояние да
отговорят на голямото предизвикателство на проектните изисквания,
като осигуряват отлична топлинна функционалност и херметичност на
конструкцията, което води до намаляване на емисиите на въглероден
диоксид за сградата и в същото време осигуряват висококачествена
хидроизолационна защита. Monarplan PVC мембраните са подходящи за
всички сектори на строителството, включително ново строителство и
ремонтни дейности.
В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, моля обърнете се
към страницата за контакти, включена в брошурата.
Искрено Ваш,

Simon Ashworth (Саймън Ашуърт)
Мениджър Продукти
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Monarplan PVC синтетична
еднослойна покривна мембрана
Характеристики

Защо да изберем Monarplan?

 Monarplan има акредитация от независима страна в
лицето на BBA (10/4739) и ETA (08/0379).

 Физичните характеристики на Monarplan PVC
мембраните са сравними с тези на много от
водещите PVC продукти на съвременния пазар. Това
прави Monarplan мембраните конкурентноспособни,
като същевременно те са конкурентни по цени.

 Monarplan мембраните са гъвкави и лесни за работа.
 Предлагат се Monarplan FM с различни дебелини –
1.2/1.5/1.8/2.0 mm.
 Monarplan мембраните се заваряват лесно с горещ
въздух и се полагат бързо.

 Icopal има повече от 40 годишна традиция в
производството на качествени PVC мембрани.

 Monarplan могат да се фиксират механично, да се
залепват изцяло и/или да се полагат свободно с
насипване на чакъл.

 Производственият капацитет на Icopal на PVC
мембрани днес е повече от 20 милиона квадратни
метра, което прави Icopal един от водещите
производители на PVC мембрани в Европа.

 Monarplan мембраните са застрахователно
осигурени по стандарт с гаранционен срок за
продукта от 10 години.

 Monarplan PVC мембраните са комплектовани с
пълен набор съвместими аксесоари, което улеснява
максимално спецификацията на системите.

 Предлагат се Monarplan FM с различни цветове.
Стандартно, на склад се предлагат мембрани в
светло сив цвят. Има в наличност други цветове при
малки количества по заявка.

 Съвместими са с другите серии продукти на Icopal.

 BBA сертифицира очаквана продължителност на
живот на мембраните повече от 30 години.
 Полиестерната армировка на Monarplan FM е
хидрофобна, изключва възможността за капилярна
адсорбция и необходимостта от прилагане на течно
PVC по дължината на отрязаните краища.

 Отпадъците от производството на Monarplan PVC
мембрани се рециклират.
 Monarplan PVC мембраните могат да се използват
под озеленени покриви.
 Monarplan са идеални както за малки битови сгради,
така и за големи търговски обекти.

 Устойчиви на UV.
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Monarplan PVC
аксесоари
Monarplan мембрана за пътеки

Армирана Monarplan лента

Описание:

PVC мембрана с релефна горна
повърхност за пътеки против хлъзгане
Полагане:
Заваряване с горещ въздух към
Monarplan мембраната
Дебелина:
2.0 mm
Размер на рулото: 1.06 x 15 m
Цвят:
Тъмно сив

Описание:

Monarplan ламарина с полимерно покритие

Monarplan готови ъгли

Описание:

Описание:

Monarplan ламарина с полимерно
покритие се използва за изработване
на капкобрани, обшивки и други детайли.
Продуктът се доставя под формата
на лист и се обработва от изпълнителя.
Монтаж:
Механично прикрепване
Дебелина:
1.2 mm
Размер на рулото: 1.0 x 2.0 m
Цвят:
Светло сив и антрацит

Monarplan FM, нарязана на малки рула
за прилагане в крайните снадки при
Monarplan GF мембрана с геотекстил
Полагане:
Заваряване с горещ въздух към
Monarplan мембраната
Дебелина:
1.5 mm
Размер на рулото: 0.15 x 15 m
Цвят:
Светло сив и антрацит

Монтаж:
Дебелина:
Цвят:

Фабрично изготвени детайли от
неармиран Monarplan за използване като
вътрешни и външни ъгли
Заваряване с горещ въздух към
Monarplan мембраната
1.5 mm
Светло сив и антрацит
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Monarplan PVC
аксесоари
Monarplan стояща снадка –
декоративен профил

Monarplan покривни отводнителни
елементи

Описание:

Описание:

Фабрично отлят елемент от
неармиран Monarplan, оформен за
наподобяване на традиционен покрив
от ламарина на фалц
Монтаж:
Заваряване с горещ въздух към
Monarplan мембраната
Дължина:
3m
Височина:
25 mm
Размер на рулото: 1.0 x 2.0 m
Цвят:
Светло сив и антрацит

Монтаж:
Дължина на
тръбата:
Диаметри:

Цвят:

Покривни отводнителни елементи с
различни диаметри, включващи фланец
от неармирана Monarplan мембрана и
гумен уплътнител против подлизване
Механично прикрепване и заваряване с
горещ въздух към Monarplan мембраната
400 mm
50 mm за отводни тръби 61 - 77 mm
70 mm за отводни тръби 87 - 108 mm
80 mm за отводни тръби 105 - 111 mm
125 mm за отводни тръби 152 - 160 mm
Светло сив

Monarplan универсален листоуловител
Описание:
Монтаж:

Устойчив пластмасов листоуловител
със заклинващи скоби
Чрез винт за регулиране на скобите
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Monarplan PVC
аксесоари
Monarplan барбакани
Описание:

Монтаж:

Дължина на
тръбата:
Диаметри:
Цвят:

Покривни отводнителни елементи с
различни диаметри, включващи фланец
от неармирана Monarplan мембрана
Механично прикрепване и заваряване
с горещ въздух към Monarplan
мембраната
300 mm
50mm/70mm/80mm/125mm/ /200mm
Светло сив

Monarplan преходи за вентилационни
тръби
Описание:

Монтаж:

Диаметри:
Цвят:

Фабрично отлети детайли от
неармиран Monarplan за извеждане на
въздуховоди. За напасване на тръби с
диаметри от 50 до 125 mm.
Заваряване с горещ въздух към
Monarplan мембраната и прикрепване
със скоба към тръбата
50 - 90 mm и 75 - 125 mm
Светло сив
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Monarplan FM
Мембрана с механичен монтаж
Инструкции за монтаж
За противодействие на силите на повдигане от вятър, армираната полиестерна мембрана Monarplan FM се полага
с помощта на закрепващи елементи и шайби/дюбели. Обикновено единият край се прикрепва механично по дължина
на мембраната, като краят на съседната мембрана припокрива фиксирания край и се заварява към разположената
отдолу мембрана с помощта на горещ въздух.
Армираната с полиестер мембрана Monarplan FM трябва да се монтира, като се използват закрепващи елементи и
шайби/дюбели. Препоръчва се, преди полагането на мембраната Monarplan, да се извършат изчисления за повдигане
от вятър и да се направи спецификация на закрепващите елементи.
Преди и по време на полагането на мембраната, се проверяват и отстранявт недостатъци по повърхността на
носещата конструкция (например празнини или дупки, неравности и всякакви други недостатъци, които могат да
предизвикат нарушаване непрекъснатостта на заварката). Листовете се поставят така, че да се припокриват
най-малко 140 mm при страничните и най-малко 100 mm при крайните снадки. При системи с механично прикрепване,
страничната снадка трябва да се простира най-малко на 60 mm от прикрепващите плочки/шайби. Широчината
на заварката трябва да бъде най-малко 40 mm. Когато е възможно, припокриването трябва да се извършва така,
че водата да се оттича по посока на снадката или успоредно на нея. Задължително се извършва проверка на
заваръчните шевове в края на всяка работна зона. Трябва да се изчака охлаждането на заваръчните шевове до
температурата на околната среда преди извършването на проверката.
Независимо от вида на прикрепването на мембранта, винаги се изисква механично прикрепване по периферията на
покривите, при промяна на ъгъла и при всички детайли. Така се възпрепятства пренасянето на възникнали в едно поле
на мембраната напрежения към други зони. При топли покриви, изолационните плочи могат също да бъдат механично
прикрепени. Това винаги трябва да се извършва отделно от прикрепването на хидроизолационната мембрана. Icopal
препоръчва изолационните плочи да се прикрепват с 11 закрепващи елемента на поле 2400 х 1200 mm (3.8 закрепващи
елемента/m2).

Monarplan FM PVC мембраната се
прикрепва механично отделно от
останалите елементи.
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Monarplan FM
Мембрана с механичен монтаж
Механично прикрепени детайли
Фиксиране по периферията на вертикални елементи
За всички Monarplan PVC покривни системи е задължително фиксирането по периферията на покрива. Изисква се също
така механично фиксиране около покривни отвори, като капандури, покривни съоръжения, асансьорни клетки и други.
Съществуват много различни методи за изпълнение на детайла по периферията на вертикални строителни
елементи, всеки от тях с различна степен на естетическо оформяне. При всички случаи, хоризонталната мембрана
на полето трябва да се прегъне нагоре към вертикалния елемент най-малко на 50 mm. Когато завършва до стена,
мембраната трябва да се прегъне нагоре най-малко на 150 mm над нивото на готовия покрив.
Обичайните форми на фиксиране по периферията включват:
А. Ъглов профил 90° от ламарина с полимерно покритие с достатъчна широчина и височина, прикрепен към найздравата повърхност (например вертикално или хоризонтално към бетон или зидария), което се отнася както
за вътрешни, така и за външни ъгли. Вертикални елементи с височина >500 mm се нуждаят от допълнително
механично закрепване.

1. Покриваща ламарина
2. Ламарина Monarplan с PVC покритие и
заварка с горещ въздух

3. Заварка с горещ въздух мин. 40 mm
4. Изолация
5. Пароизолация

6. Monarplan FM армирана мембрана
7. Субстрат
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Monarplan FM
Мембрана с механичен монтаж
Високи вертикални елементи
За вертикални строителни елементи с височина по-голяма от 500 mm се изисква междинно линейно хоризонтално
закрепване, което се повтаря на всеки 500 mm.
Възможен вид на детайла:
 Долната обшивна лента е фиксирана към стената с перфорирана шина или винтове и шайби, а горната лента я
препокрива и се заварява към долната лента;
 Лента от ламинирана с PVC стомана, фиксирана към стената (виж по-долу);
 Перфорирана метална шина, фиксирана през мембраната и запечатана с ивица от Monarplan мембрана с
широчина 100 mm плюс широчината на шината;
 Цялостно залепване (без схема).

1. Monarplan FM еднослойна мембрана
2. Изолация
3. Пароизолация
4. Субстрат

5. Метална планка с покритие
6. Заварка с горещ въздух мин. 40 mm
7. Механично фиксирана лайсна

Съществуват още много алтернативни методи за прикрепване към вертикални елементи.
Обърнете се към Отдела за техническо обслужване на Icopal за подробни чертежи и допълнителна информация.

10

Monarplan FM
Мембрана с механичен монтаж
Детайл на края на покрива
Винаги когато е възможно, външните краища на покрива трябва да се изпълняват с помощта на ламарина
Monarplan с PVC полимерно покритие. Отделните отрязани дължини се свързват челно (като се оставя разстояние
от 5 mm за топлинно разширение) и се покриват с Monarplan D лента.
Под пароизолацията (ако има такава) и ламарината с полимерно покритие се разполага залепваща лента
Monobond LT за предотвратяване проникването на вятър.

СУБСТРАТ
1. Monarplan FM еднослойна мембрана
2. Изолация
3. Пароизолация

4. Субстрат
5. Метална планка с покритие
6. Заварка с горещ въздух мин. 40 mm

7. Уплътнителна лента
8. Дървено бичме
7. Олук
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Monarplan GF,
каширана с геотекстил
Изцяло залепена
Инструкции за полагане
Monarplan GF мембраната, каширана с геотекстил, се изработва от армиранo със стъклен воал PVC и се кашира
от долната страна с полиестерен геотекстил. Геотекстилът позволява мембраната да бъде изцяло залепена към
топлоизолацията с помощта на студено полагани лепила.
Monarplan GF мембраната се залепва плътно към топлоизолацията с помощта на подходящо лепило. Лепилото
трябва да се нанесе върху топлоизолационната плоча и да се разнесе с гумена ролка и перлонов валяк, за да
се постигне равномерно нанасяне (да се избегне натрупване на лепило). Monarplan GF мембраната се полага
върху лепилото, като се внимава тя да бъде разположена правилно. Мембраната се притиска отгоре с валяк за
ускоряване на залепването.
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Monarplan GF,
каширана с геотекстил
Изцяло залепена
Детайли при изцяло залепена мембрана
Фиксиране по периферията на вертикални елементи
За всички Monarplan PVC покривни системи е задължително фиксирането по периферията на покрива. Изисква се също
така механично фиксиране около покривни отвори като капандури, покривни съоръжения, асансьорни клетки и други.
Съществуват много различни методи за изпълнение на детайла по периферията на вертикални строителни
елементи, всеки от тях с различна степен на естетическо оформяне. При всички случаи, хоризонталната мембрана
на полето трябва да се прегъне нагоре към вертикалния елемент най-малко на 50 mm. Когато завършва до стена,
мембраната трябва да се прегъне нагоре най-малко на 150 mm над нивото на готовия покрив.
Обичайните форми на фиксиране по периферията включват:
А. Ъглов профил 90° с достатъчна широчина и височина, ламиниран с полимерно покритие, прикрепен към найздравата повърхност (например вертикално или хоризонтално към бетон или зидария), което се отнася както
за вътрешни, така и за външни ъгли. Вертикални елементи с височина >500 mm се нуждаят от допълнително
механично закрепване.

1. Покриваща ламарина
2. Ламарина Monarplan с PVC покритие и
заварка с горещ въздух
3. Заварка с горещ въздух мин. 40 mm

4. Изолация
5. Пароизолация
6. Monarplan GF мембрана каширана с
геотекстил

7. Субстрат
8. Monarplan лепило
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Monarplan GF,
каширана с геотекстил
Изцяло залепена
Високи вертикални елементи
За вертикални строителни елементи с височина по-голяма от 500 mm се изисква междинно линейно хоризонтално
закрепване, което се повтаря на всеки 500 mm.
Възможен вид на детайла:
 Долната обшивна лента е фиксирана към стената с перфорирана шина или винтове и шайби, а горната лента я
препокрива и се заварява към долната лента;
 Лента от ламинирана с PVC стомана, фиксирана към стената (виж по-долу);
 Перфорирана метална шина, фиксирана през мембраната и запечатана с ивица от Monarplan мембрана с
широчина 100 mm плюс широчината на шината;
 Цялостно залепване (без схема).

1. Monarplan FM еднослойна мембрана
2. Изолация
3. Пароизолация
4. Субстрат

5. Метална планка с покритие
6. Заварка с горещ въздух мин. 40 mm
7. Механично фиксирана лайсна
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Monarplan G мембрана
Свободно положена с покритие от баласт

При системите с покритие от баласт се разчита на теглото на чакъл, паваж, озеленени покриви или друго
средство за фиксиране на свободно положената Monarplan мембрана.
Армираната със стъклена мрежа Monarplan G мембрана се полага свободно преди нанасянето на предвиденото
покритие (т.е. баласт или озеленен покрив). Всички снадки трябва да се заварят с горещ въздух в съответствие с
долупосочените инструкции.
Преди нанасянето на баласта или изграждането на озеленения покрив, се изисква полагане на защитни слоеве за
предпазване на покривния лист от механични повреди.
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Monarplan G мембрана
Свободно положена с покритие от баласт
Детайли при свободно положена мембрана с покритие от баласт
Фиксиране по периферията на вертикални елементи
За всички Monarplan PVC покривни системи е задължително фиксирането по периферията на покрива. Изисква се също
така механично фиксиране около покривни отвори, като капандури, покривни съоръжения, асансьорни клетки и други.
Съществуват много различни методи за изпълнение на детайла по периферията на вертикални строителни
елементи, всеки от тях с различна степен на естетическо оформяне. При всички случаи, хоризонталната мембрана
на полето трябва да се прегъне нагоре към вертикалния елемент най-малко на 50 mm. Когато завършва до стена,
мембраната трябва да се прегъне нагоре най-малко на 150 mm над нивото на готовия покрив.
Обичайните форми на фиксиране по периферията включват:
А. Мембраната се фиксира в основата на вертикалния строителен елемент с помощта на фиксираща шина или
завършваща шина и се вдига и закрепва за парапета/вертикалния елемент и завършва на външната страна.
Детайлът на вертикалния елемент се довършва с монтирането на метална шапка.

1. Monarplan G PVC мембрана
2. Изолация
3. Геотекстил/дишаща мембрана
4. Разделителен геотекстил

5. Контактно лепило
6. Monarplan фиксираща лайсна
7. Метална плоча с покритие Monarplan
8. Заварка с горещ въздух минимум 40 mm

9. Баласт/плочи
10. Субстрат

Топлоизолационните плочи от полистирен, монтирани над Monarplan PVC мембраната, трябва да бъдат отделени
посредством подходящ разделителен слой.
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Полагане на мембраната
Заваряване – общи положения

Заваряване с горещ въздух

Monarplan PVC покривните мембрани се заваряват с
горещ въздух една към друга и към PVC аксесоарите по
подобен начин. Зоната на заваряване трябва да бъде
чиста (без прах) и суха. Всички заварки трябва да бъдат
непрекъснати с минимална широчина 40 mm.

Всички връзки на покривната система Monarplan се
извършват чрез заваряване с горещ въздух. Препоръчва
се всички връзки на полето да се извършват със
заваръчен автомат. Ръчно заваряване трябва да се
извършва само при детайлите и в недостъпни места.

Покривната мембрана трява да се развива без
напрежение и набръчкване. Над чувствителни на топлина
материали (напр. изолационни плочи от твърда пяна)
и закривени повърхности (дъги), както и над меки или
неравни конструкции, снадката трябва да бъде увеличена
в зависимост от ситуацията.

Долупосочените стойности служат като указание
(при стандартни условия 20°С, относителна влажност
60%):

За постигане на добра заварка трябва да се вземат
предвид следните критерии:

 Заваръчен автомат
Температура на въздуха 480°С
Изтегляне
2 m/min
 Пистолет за ръчно заваряване
Температура на въздуха 360°С

 Температура на заваряване
 Скорост на заваряване / изтегляне на заваръчната
машина
 Количество на въздуха, както и температура на
околната среда
 Температура на мембраната
 Абсорбция на вода

Температурите на заваряване се променят в
зависимост от атмосферните условия за деня. За да
се провери дали са постигнати правилните настройки
на пистолета за заваряване, се задържа дюзата на
приблизително разстояние 10-20 mm над повърхността
на мембраната. Ако повърхността на мембраната
„заблести”, е постигната правилната температура на
заваряване.
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Полагане на мембраната
Процес на заваряване – заваръчен автомат

Заваряване – условия на работа

За да се гарантира запечатване на края на листа,
разположете притискащото колело на заваръчния
автомат на около 3 mm над заваръчния шев. Повдигнете
края на горния лист и вкарайте дюзата на автомата
в снадката. Веднага започнете да движите автомата
по дължина на шева, за да се избегне увреждане на
мембраната. В края на пробега, първо отстранете
дюзата, а после спрете постъпателното движение на
автомата. Когато заваръчният автомат се придвижва
над изолационна плоча, отстъп на изолацията, снадка и
т.н., тези зони трябва ведната да се ролират ръчно, за
да се гарантира плътна заварка.

При заваряване с горещ въздух, по принцип, няма
ограничения за работа при ниски температури на
околната среда. От решаващо значение е листът да
може да се развива от рулото без образуване на гънки
и разликата между температурата на мембраната
и горещия въздух да не е много голяма (това води до
образуване на гънки извън зоната на заваряване).

Процес на заваряване – пистолет за
ръчно заваряване

Когато се съхранява в топло или отопляемо помещение,
материалът трябва да има температура най-малко
+5°С – 15°С (най-добре 10°С). Когато хидроизолацията
се полага руло по руло, работата може да продължи
при много ниски температури – прилагат се общите
условия за заваряване, т.е. параметрите на заваряване и
изпитване.

Използвайте пистолет за ръчно заваряване и ролка със
силиконово покритие за извършване на заварките и
детайлите, там където не е възможно използването на
заваръчен автомат.
Когато параметрите са правилно настроени, фини
капчици от разтопен (предимно тъмен) материал се
появяват от долната страна на листа извън края на
горната мембрана. Когато нагряването е правилно,
по време на заваряването се отделя известно
количество дим и повърхността на долния лист става
блестяща. Промяната на цвета или образуването на
пепел върху дюзата или заваряваната зона показва, че
температурата на заваряване е твърде висока.
Когато има опасност от нагъване или приплъзване на
ленти или листове, се препоръчва предварително да се
фиксират двата листа чрез точкови заварки на всеки
20 – 30 cm.
Заварката трябва да има минимална широчина 40 mm.
Това предотвратява възникване на локални върхови
сили на отлепване вследствие на повдигане от вятър
в ограничени зони, където има резки промени на
широчината.
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Полагане на мембраната
Заваряване – изпитване

Заварки – проверка на шевовете

Преди започване на работа на обекта (сутрин
и следобед) и винаги, когато има промяна на
атмосферните условия, параметрите на заваряване
трябва да бъдат проверени и съответно настроени
чрез извършване на изпитване на заваряването. Това
е изпитване на обекта и пробите се отлепват на
ръка, в отсъствие на калибриран лабораторен уред за
изпитване на адхезия.

Проверката на шевовете е задължителна дейност
при завършване на всяка зона на работа. Заваръчните
шевове трябва да изстинат до температурата на
околната среда.

Широчина на пробата:
 Заваръчен автомат > 50 mm
 Ръчен пистолет
> 20 mm
Изискването за добра заварка е устойчивостта на
отлепване / на срязване между горния и долния PVC
слоеве да бъде по-голяма от интерламинарната адхезия.
Изпитването на заваръчния шев (ръчно) не трябва
да се извършва преди пробата да се е охладила до
температурата на околната среда. Преди извършване
на изпитването, нарежете изпитвания материал
на ленти с широчина 20 mm. Пробите трябва да се
отлепват на ръка съответно по дължина и напречно.
Когато се получи разслояване на самия материал
(деламиниране) на горния или долния лист, изискването
е изпълнено и параметрите на заваряването са
зададени правилно. Деламиниране означава контролирано
разрушаване на продукта.

Инструмент: Сонда за следене на заваръчния шев.
Инструментът трябва да се плъзга непрекъснато по
дължината на шева, като се оказва лек натиск. Когато
се открие некачествена заварка, тя трябва веднага да
се маркира и да се поправи колкото е възможно по-бързо.
Винаги използвайте парчета за поправка със заоблени
краища и размери най-малко 100 х 100 mm. Когато
дефектите са „дълги”, изрежете парчето според размера
на проблемната зона плюс 50 mm препокриване. Кръглите
парчета трябва да имат диаметър най-малко 100 mm.
Никога не използвайте течно PVC за поправяне на
дефектни заварки.

Дефекти
Трябва да се избягва образуването на гънки, протичане,
локални отвори в шева. Когато такива дефекти бъдат
открити, те трябва незабавно да бъдат отстранени.

Уплътнители за фуги
Използването на уплътнители за фуги за запечатване
на отрязани краища не е необходимо. Уникалната
хидрофобна армировка на Monarplan премахва
необходимостта от такива уплътнители.

Забележка

Когато шевът се отлепи без деламиниране на слоевете
на мембраната, това означава, че параметрите на
заваряване са неправилно зададени. Визуална проверка
може да доведе до извода дали:

Всеки ден завършвайте докрай работа по покрива, заедно
с довършителните работи, за да се избегне навлизане на
вода под готовите части на покрива. От всички зони на
готовия покрив, в които е проникнала вода, трябва да се
отстрани влагата и намокрената изолация.

 Температурата на въздуха не е била твърде ниска.

Временно запечатване на краищата на покривната
мембрана е отговорност на изпълнителя. То трябва да
бъде разположено на по-високо ниво от канализацията и
да бъде с наклон към нея.
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Полагане на мембраната
Т-съединения и напречни съединения
В Т-съединенията, дебелината на средния лист трябва да бъде намален до „нула” с помощта на инструмент за
скосяване или на 40 mm дюза на пистолета за ръчно заваряване. За да се минимизира тази операция, се препоръчва
краят да се закръгли или да се изреже триъгълник на средния лист или да се заварят долните два листа по
широчината на снадката.
От другата страна, напречен шев среща непрекъснат долен лист. Краят на средния лист трябва също да се
закръгли или отреже.
Когато се проектира разположението на листовете, трябва да се избягват напречните съединения. Когато
покривът е дълъг или когато това се окаже твърде трудно, лента от мембраната с широчина най-малко 300 mm се
центрира и заварява над снадката. Обработката е подобна на тази при Т-съединения.

Стъпка 1
Т-съединения възникват между
перпендикулярни части на Monarplan
мембраните

Перпендикулярна
снадка между
мембраните

Стъпка 2
Части от Monarplan мембрана се заваряват
над Т-съединения като покриващи парчета
Monarplan T-съединения
покриващи парчета
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Monarplan
аксесоари
Капандури с твърди PVC вертикални
стени

Довършителни работи при вертикални
елементи и фиксиращи шини

Преди извършването на монтажа, настоятелно се
препоръчва да се направи предварително изпитване
на заваряване, за да се установят правилните
параметри. Проверете инструкциите на производителя
на капандури, за да се избегнат напрежения, които
възникват от натоварвянията от вятър. Преди да
се завари към вертикалния PVC елемент, мембраната
трябва да бъде механично прикрепена около отвора
на покрива за капандурата по същия начин, както при
фиксиране по периметъра.

Доведете края на мембраната до посочената височина,
като осигурите най-малко 150 mm височина над нивото
на завършения покрив. Когато е възможно монтирането
на елементи върху бордове, се препоръчва бордовете
да бъдат издигнати на височина най-малко 150 mm над
нивото на завършения покрив.
Завършете горната част на всички обшивки според
детайлите на Monarplan. Когато обшивката нe е
защитена с шапка, на повърхността трябва да се
монтира завършваща шина. Обшивка не трябва да се
монтира над отводнителни отвори или хоризонтална
хидроизолация, вградена в тухлени стени. Прекъснете
обшивката точно под отводнителните отвори и
хоризонталната хидроизолация.
Използвайте Monarplan фиксираща шина за механично
прикрепване на Monarplan мембраната по периферията,
при промяна на ъгъла или при използването на
противоветров детайл.
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Monarplan
аксесоари
Отводняване
Акумулираната вода върху покрива не оказва вредно
въздействие върху Monarplan мембраните, но се
препоръчва покривите да се проектират с наклони
(минимум 1:80), за да може покривът да се отводнява. За
да се постигне това, трябва да се предвиди по проект
наклон на покрива 1:40 / 1:60.
Всички зони на покрива и улуците трябва да бъдат
достатъчно добре дренирани. Преди прилагането на
Monarplan системата, трябва да се уточни съответния
брой на дъждоприемните воронки и барбакани, както и
необходимия диаметър.

Monarplan покривни отводнителни
елементи – нов топъл покрив
 Монтирайте Monarplan VCL тръбата към плочата
на конструкцията и фиксирайте пароизолацията
към тръбата с помощта на Monobond LT залепваща
лента за полиетиленови мембрани или чрез прилагане
на горещ въздух за битумни мембрани.
 Поставете покривния отводнителен елемент
Monarplan в долната част на тръбата (дължината на
тръбата може да бъде намалена, за да се изравни със
съответната височина на изолацията).
 Механически прикрепете основната плочка.
 Заварете фланеца на Monarplan отводнителния
елемент към мембраната на полето.
 Монтирайте универсален Monarplan листоуловител.

Monarplan
листоуловител

Monarplan
отводнител

Monarplan VCL тръба

22

Monarplan
аксесоари
Monarplan отводнителни елементи за
ремонт на съществуващи покриви
 Прикрепете гумения пръстен против подлизване към
тръбата и вкарайте отводнителният елемент в
съществуващия дъждовен отводнител;
 Механично прикрепете основната плочка;.
 Заварете фланеца на Monarplan отводнителния
елемент към мембраната на полето;
 Монтирайте универсален Monarplan листоуловител.

Monarplan
листоуловител

Monarplan
отводнител за
саниране

Гумен пръстен
срещу връщане
на вода
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Monarplan
аксесоари
Преход за тръби
1. Използвайте фабрично изработени Monarplan преходи за вентилационни тръби където е възможно.
2. Остранете всякаква съществуваща оловна обшивка, стара боя и прах, според случая, и почистете повърхността,
там където ще бъде положена мембранната обшивка.
3. Отрежете фабрично изработения преход така, че да съответства на диаметъра на тръбата и го поставете в
необходимото положение.
4. Поставете уплътнителен мастик между Monarplan прехода и тръбата и пристегнете с обрамчваща скоба от
корозионноустойчива стомана (например скоба за водно съединение).
5. Когато не е възможно да се използват фабрично изработени преходи, увийте тръбата с неармиран Monarplan D
съгласно съответния детайл.

1. Тръба ∅50-125мм
2. Стоманен затягащ пръстен
3. Субстрат
4. Monarplan PVC мембрана
5. Monarplan фабричен преход

6. Изолация
7. Шайба и крепеж
8. Заварка с горещ въздух мин. 40 mm
9. Уплътнителен мастик
10. Пароизолация
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Monarplan
аксесоари
Горещи тръби

Стояща снадка – декоративни профили

За тръби, които преминават през покрива и имат
температура над 50˚С, се изисква предвиждане на усилен
изолационен кожух.

Отбележете желаното положение на центровете
на декоративните профили Monarplan. Разположете
декоративните профили Monarplan и ги заварете към
Monarplan PVC мембраната.

СУБСТРАТ

СУБСТРАТ

Пътеки

Ъгли

Монтирайте пътеки според предвиденото по проект.
За да се избегне натиск и увреждане на изолацията
от тежко натоварване, под мембраната трябва да
се положи шпертплат или метален лист, снабден със
защитно покритие.

Препоръчва се да се използват фабрично изготвени
вътрешни и външни ъгли Monarplan, там където е
възможно. Заварете фабрично изработените ъгли на
съответните места след полагането на мембраната.

Поставете пътеките Monarplan и заварете краищата
им, като ги прекъсвате периодично там, където
се пресичат снадките на отдолу разположената
хидроизолацията, с цел да не се възпрепятства
отводняването на покрива.
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Monarplan
аксесоари
Проводи за кабели и маркучи

Ламарина с полимерно покритие

Монтирайте Monarplan проводи за кабели и маркучи там,
където кабели преминават през хидроизолационната
система. Поставете центрично вертикалната
тръба над кабелите. Фиксирайте здраво фланецът от
Monarplan мембрана на вертикалната тръба към покрива
и заварете с горещ въздух.

Фабрично изготвените листове от ламарина с
полимерно покритие могат да се използват за
изрязване на парчета, изготвяне на капчуци и обшивка
на вертикални елементи. Представляват стоманени
ламаринени листове, покрити с Monarplan мембрана.

Неармирана мембрана за довършителни
работи
Monarplan D е неармирана мембрана, която се използва
за изработване на детайли на обекта.
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Пароизолационни слоеве

Топлоизолация

Наличието на пароизолационен слой спомага
поддържането на херметичността на покрива.

Положете само толкова топлоизолация, колкото
може да бъде завършена с изцяло покриване от
хидроизолационната система до края на работния ден.
Повърхностите трябва да бъдат гладки, чисти, сухи и
без замърсители.

Метални покриви – свободно положена
полиетиленова мембрана
Положете пароизолационния слой без прегъване и без
гънки, като предвидите най-малко 100 mm препокриване
на страничните и крайните ръбове на листовете.
Запечатайте всички снадки с подхояща залепваща
лента. Прегънете нагоре пароизолационния лист при
всички вертикални строителни елементи, бордове,
преминавания през покрива и др., за да осигурите плътна
въздушна бариера.
Бетонни/дървени покриви – плътно залепена
битумна мембрана
Подгответе бетонната повърхност, като използвате
грунд. Положете пароизолацията, като предвидите
най-малко 100 mm препокриване. Запечатайте всички
снадки и прегънете нагоре пароизолационния лист при
всички вертикални строителни елементи, бордове,
преминавания през покрива и др.

А. Внимателно разположете изолацията по всички
периферии и около преминаванията през покрива, като
спазвате разстоянието между плочите и отстъпите
да не надвишават 6 mm. Празнини по-големи от 6 mm
трябва да бъдат запълнени с изолация.
В. Разположете шахматно изолационните плочи. Когато
се полагат няколко слоя, разместете плочите така, че
съединенията на два слоя да не съвпадат.
С. Прикрепете изолацията според изискванията с
помощта на подходящи закрепващи елемeнти.
D. При покриви от профилна ламарина, плочите трябва да
се подреждат така, че дългите им страни да са под
90° спрямо ребрата на металния покрив и горният им
край се закрепва здраво за основата.
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Защитни, разделителни и изравнителни
слоеве
При много покривни системи, покривната мембрана
трябва да бъде отделена от други несъвместими
елементи или да бъде защитена от механично
увреждане. В някои случаи, трябва да се осигури свободно
движение между слоевете (стоманобетон излят
намясто или керамични керемиди върху хоросан). При
такива случаи трябва да се предвиди геотекстилен
разделителен или защитен слой като част от
покривната система.
Разделителни слоеве
Когато Monarplan мембраната се полага върху
несъвместими основи, като полистиренови изолационни
плочи или битумни покрития (стари или нови), за да се
избегне извличане на пластификаторите, е необходимо
полагането на разделителни слоеве. Разделителните
слоеве не могат да се прилагат като защита срещу
несъвместими вещества, като петрол, горива, мазнини,
разтворители и много други химикали.

Защитни слоеве
Защитни слоеве са необходими за механична защита
на покривните листове преди полагането на покривен
баласт или озеленени покриви. Полиестерен геотекстил
с тегло приблизително 300 g/m2 е достатъчен за защита
на Monarplan мембраната, който същевременно действа
и като филтрационен слой. Снадките трябва да следват
наклона на покрива и да имат широчина над 200 mm.
Изравнителни слоеве
Изравнителни слоеве се предвиждат между грапави и/
или неравни покривни основи и хидроизолационния слой
(главно над трамбовани бетонни повърхности).
Геотекстилният слой трябва да има минимално тегло
200 g/m2 в зависимост от конкретните условия на
покрива.
Изисква се достатъчна устойчивост на натиск и
пробиване.

За разделителен слой може да служи геотекстил, като
нетъкан материал, от полиестер, PP или смес от PES
и PP. Не трябва да се използва полиестер, когато е
възможно наличието на алкална среда (например прясно
излят бетон или ерозирал бетон).
Върху полистиренова изолация се препоръчва полагане
на стъклен воал за подобряване на противопожарната
устойчивост. В този случай, е достатъчно използването
на воал с тегло 120 g/m2 (например разделителен воал
Monarplan)
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Гаранциите за Monarplan PVC системите са в сила,
когато материалите са предварително одобрени от
Icopal и са монтирани в съответствие с писмените
спецификации и чертежите на детайлите.
Покривната система Monarplan PVC е подходяща
за монтиране в търговски, промишлени и жилищни
комплекси. Всички монтажни работи трябва да бъдат
прегледани за допустимост от местния Отдел за
техническо обслужване на Icopal. Трябва също така да
се предоставят всички особени условия.
Такива условия могат да включват:
 Сгради в зони със силни и особени ветрове;
 Сгради с големи отвори в стените (повече от 33%
от общата площ на стените);
 Сгради, подложени на вътрешно повишено налягане
(болници, съоръжения за обработка на храни и заводи
за електроника);
 Сгради с висока влажност на въздуха (над 45%
относителна влажност, т.е. помещения с басейни,
заводи за производство на хартия);
 Сгради с наклон на покрива над 20°;

Основи
Носещата конструкция трябва да отговаря на всички
съответстващи национални стандарти и наредби
с гаранция, че носимоспособността е достатъчна
за поемане на допълнителни натоварвания. При
проектиране на покривното отводняване е важно да се
вземе предвид възможността от бъдеща деформация
на конструкцията.
Основата трябва да бъде достатъчно здрава
за монтиране на закрепващи елементи, като
същевременно трябва да осигурява необходимото
съпротивление на отскубване. Препоръчва се,
изпитване на отскубване да се извършва преди
полагане на системата Monarplan (виж по-долу).

Допустими основи
Покривната система Monarplan може да се прилага
както при нови, така и при съществуващи покриви,
при условие, че съществуващият покрив е сух или са
били отстранени и подменени намокрени зони или
когато съществуващият покрив е изцяло премахнат
до плочата. Изпълнителят на покрива носи крайната
отговорност за приемането на повърхността, върху
която ще бъде изграждана покривната система.

 Сгради за съхраняване на охладени продукти и
хладилни съоръжения (фризери).
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За покривните системи Monarplan PVC са допустими
следните строителни основи:
Профилирана ламарина
 Галванизирана стоманена ламарина с минимална
дебелина 0.7 mm. Минималното изискване за
поддържане на Monarplan мембраната над металната
основа е монтирането на топлоизолационни плочи.
При механично фиксирани покривни системи е от
съществено значение да се гарантира, че редиците
на закрепващите елементи са разположени в
перпендикулярна посока на ребрата на металната
основа (или на отделната дървена ламела), за да се
избегне концентриране на сили на повдигане на всеки
отделен елемент.

Шпертплат или талашитени плоскости
 Нов шпертплат за външо приложение с дебелина
18 mm, прикрепен съгласно действащите стандарти
с гаранция, че има достатъчна коравина за
предвидените светли разстояния между напречните
носещи греди и фиксиран с корозионноустойчиви
пирони с гумени подложки или винтове на разстояние
150 mm между центровете им по периферията
на панелите и 300 mm по дължина на междинните
опори. Закрепващите елементи трябва да бъдат
добре поставени, за да се избегне увреждане на
мембраната.

Алуминиевите основи трябва да имат минимална
дебелина 0.9 mm. За механично фиксирани системи,
се обърнете към Техническия отдел на Icopal за
потвърждение правилността на избора на закрепващи
елементи.

Дъсчена обшивка
 Покрив с нова дъсчена обшивка за основа, съгласно
действащите стандарти. Номиналната дебелината
на обшивката не трябва да бъде по-малка от 25 mm,
обшивката да бъде гладка, дъските да са на длъб и зъб
или плътно наредени една до друга и прихванати към
основата с пирони с гумена подложка или винтове,
по два на дъска във всеки край и по един на всяка
междинна опора. Винтовете да са добре завити, за да
се избегне увреждане на мембраната.
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Строителен бетон:
 Повърхността на покривната плоча от
стоманобетон трябва да бъде с гладка повърхност,
без ръбчета и вдлъбнатини. За новоизлят бетон,
трябва да се осигури достатъчно време да изсъхне,
преди да се монтира хидроизолационната система.

Други основи:
 Положена намясто полиуретанова пяна – Недопустимо
 Вълнообразни панели – Недопустимо
 Талашит – Обърнете се към Техническия отдел на
Icopal
 Плоскости от пресовани дървесни стърготини Обърнете се към Техническия отдел на Icopal
Съгласно добрите практики по изграждане на покриви,
по покрива не трябва да остава значително количество
вода след 48 часа от спиране на дъжда. Когато
конструкцията на покрива не осигурява дрениране
или отстраняване на събраната вода за 48 часа,
основата трябва да бъде коригирана, за да се осигури
оттичането.
Препоръчва се, цялата основа в конструкцията на
топъл покрив да бъде запечатана преди полагането
на покривната система, за да се предотврати
проникването на въздух под мембраната.
Запечатването на основата се извършва чрез полагане
на пароизолационен слой над основата и неговото
запечатване около всички вертикални елементи, които
преминават през покрива.
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Изискване за съпротивление срещу
отскубване на закрепващи елементи







Топография на обекта;
Височина на сградата;
Форма на сградата;
Наличие на големи отвори;
Метод на прикрепване.

За някои обекти в реконструкция се препоръчва
изпитване на отскубване на закрепващите елементи,
за да се определи доколко основата е подходяща.
Изпитването за съпротивление срещу отскубване
може да се извърши от независима лаборатория
или от производителя на закрепващи елементи или
негов упълномощен представител. Резултатите от
изпитването на отскубване трябва да се отбележат
на плана на покрива, където са посочени местата на
извършеното изпитване и да се изпратят на Icopal за
преглед.

Тези изчисления трябва да се извършат на ранен етап
на процеса проектиране. В резултат на изчисленията
за повдигане на мембраната от вятър ще се уточнят
центровете /разстоянията между закрепващите
елементи за следните покривни зони:
 Ъгли / периферия;
 Полето на покрива или централната зона.

При обекти в реконструкция, трябва да се използва
нож за изрязване на ядки за отстраняване на
съществуващия покриващ материал преди провеждане
на изпитването за отскубване (дори когато е
предвидено съществуващата покривна мембрана
да бъде запазена). Съществуващите покриващи
материали ще доведат до по-високи, неточни
стойности на силата на осткубването.

Независимо от вида на прикрепване на мембраната,
винаги се изисква механично закрепване по
периферията на покрива, при промени на ъгъла и при
всички детайли. Това гарантира напреженията на опън,
възникнали в мембраната на полето, да не се пренесат
към други зони.

Изпитването на отскубване трябва да се извърши на
различни места на покривната основа като:
 Ъгли на покрива;
 Зоните по периферията (минимум по 3 за всяка зона);
 Полето на покрива (най-малко 2 изпитвания в ниските
зони на покривната основа).

Изчисленията ще уточнят също така широчината на
периферната зона.

При топли покриви, топлоизолационните плочи също
могат да бъдат механично прикрепени. Това трябва
винаги да се извършва отделно от прикрепването на
хидроизолационната мембрана.
Icopal препоръчва изолационните плочи да се
прикрепват с 11 закрепващи елемента на всяко поле
2400х1200 mm (3.8 елемента/m2).

Устойчивост на натоварване от вятър
Въздействието на вятъра върху еднослойното
покривно покритие трябва да се определи на ранен
етап. Натоварването от вятър се определя чрез
изчисления, съгласно EN 1991. При изчисленията трябва
да се вземат предвид следните фактори:
 Географско разположение (например брегово, градско,
селско);
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Химическа съвместимост

Осигуряване на качеството

Трябва да се обърне специално внимание да се избягва
контакт на определени материали и вещества с
мембраните Monarplan. Следващият кратък списък
показва продукти, несъвместими с Monarplan PVC
покривни мембрани:
 Битум
 Катран
 Полистирен
 Мазнини
 Петрол и сурови петролни продукти
 Разтворители.
При въпроси относно съвместимостта с всички други
материали, моля установете контакт с местния
Технически отдел на Icopal.

Моля имайте предвид, че валидността и обхватът
на гаранцията ще важи само, когато са използвани
Monarplan мембрани и аксесоари (или продукти на други
производители, одобрени от Icopal). Всички изменения
на договорените изисквания за системата ще доведе
до анулиране на гаранцията.

Продукти на други производители
Трябва да се избягва използването на материали
и аксесоари, като част от цялостната покривна
система, които са от други производители. Като
изключение от това правило, Icopal може да одобри
индивидуално други материали за отделен обект.
Примери:
 Отводнители;
 Готови аксесоари;
 Лепила.
Тази клауза се отнася също така за мембрани и
слоеве, които се прикрепват към Monarplan PVC
покривни мембрани чрез залепване или чрез баласт или
озеленяване.
Примери:
 Пътеки или подложки;
 Листове против плъзгане, защитни подложки под
покривно озеленяване и оборудване;
 Подложки от гранулирана гума или други
антивибрационни материали.
Преди монтажа, трябва да бъде доказана химическата
съвместимост и продуктите трябва да бъдат
одобрени от Icopal или доставени от тях.

Освен това, ако Monarplan системата не е изградена по
настоящото ръководство (освен ако не е договорено
друго), гаранцията ще бъде анулирана.
Монтирането трябва да се извърши от одобрен от
Icopal изпълнител на Monarplan PVC мембрани.
Покривът ще бъде инспектиран от представител на
Icopal по време на монтажа и след завършването на
обекта.

Складиране на материалите
Всички еднослойни мембрани трябва да се съхраняват
хоризонтално върху чиста плоска повърхност, под
навес и далече от източници на топлина. Рулата
обикновено са защитени с индивидуална опаковка. Ако
не е възможно съхранение на закрито, рулата трябва да
бъдат осигурени и защитени.
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Поддръжка
По-долу са представени изисквнията за съхранение и поддържане на покривни системи с мембрани Monarplan. Icopal
препоръчва Вашият персонал по поддръжка и/или изпълнител по поддръжка да инспектира покрива периодично
или най-малко два пъти годишно, най-добре в началото и края на зимния период. Така се осигурява отстраняване
на нечистотии и отпадъци преди да причинят увреждане и навременно откриване и отстраняване на повреди.
Поддържането на покрива е отговорност на собственика на сградата и не е включено в обхвата на гаранцията на
покривната система.
Елемент
Вътрешно
Общо

Отводняване

Снадки
Петролни продукти
Животински мазнини
Химикали
Минаване по покрива

Промени на покрива

Почистване

Метални елементи
Течове

Временни поправки
Поддържане оборудване
на покрива
Битумно лепило

Действие
Проверете вътрешните повърхности за следи от влага, течове или конденз (напр. мокри/мръсни петна).
Отстранете всички ненужни отпадъци от зоната на покрива, особено предмети, които могат да причинят
увреждане на мембраната. Не използвайте покрива като работна платформа за съседни сгради или допълнителни
работи. Ако е необходим достъп, трябва да се осигури адекватна защита, за да се избегне увреждане на
мембраната.
Поддържайте повърхността на покрива чиста в зоните на отводняване, за да се избегне запушване. Почиствайте
листа, тиня или други нечистотии, които могат да доведат до блокиране на отводнителните елементи или по
друг начин да влошат работата на канализацията. Проверете дали събраната вода върху покрива се оттича до
48 часа след дъжд.
Проверете визуално дали снадките на мембраната са добре залепени.
Не оставяйте петролни продукти (разтворители, смазки, бои, течни масла или други течни продукти, съдържащи
петрол) върху мембраната, за да се избегне нейното разграждане.
Не оставяйте кухненски отпадъци (растителни масла) или други животински мазнини директно върху покривната
повърхност. Те могат да разградят мембраната.
Консултирайте се с Icopal дали някои химически вещества няма да влезнат в контакт с покривната мембрана.
Някои от тях могат да предизвикат разграждане или набъбване на мембраната.
Трябва да се предвидят пътеки, когато е необходимо периодично минаване по покрива или когато покривното
оборудване изисква периодична (на тридесет (30) дни или по-честа) поддръжка. Бъдете внимателни когато
минавате встрани от пътеките, особено при бели мембрани, защото лед или заскрежаване може да не се виждат.
Мембраните са хлъзгави когато са мокри.
Проверете в Icopal дали предвидените промени няма да анулират гаранцията. Работите трябва да се извършват
от одобрения изпълнител на покрива, който е извършил първоначалния монтаж. Не позволявайте други работници
да преминават по хидроизолационната мембрана без съответно инструктиране. Това е особено важно, когато се
касае за монтиране на антени, отоплително и вентилационно оборудване или телефонни кабели.
Отпечатъци от пръсти, обувки, следи от минаване, промишлени и атмосферни замърсители могат да се
отстранят от повърхността на мембраната с помощта на почистващо средство за мембрани и тя да се
изплакне с чиста вода. За да се повиши отразяващата способност на белите мембрани, те трябва да се
почистват веднъж на две години.
Поддържайте покривните елементи, като обшивки, метални бордове и метални проводи, добре закрепени и
водоплътни през цялото време.
При възникване на течове, веднага информирайте Icopal. Опитайте се да установите дали течът е през
покривната мембрана или през стена, борд, капандура, метален провод или е водопроводен теч. Влошаване или
повреда на сградни елементи, които водят до теч, не се покрива от гаранцията. Воден теч може да се прояви
като омекване или изкривяване на топлоизолацията или наличие на вода под мембраната. Физическо увреждане
на мембраната или обшивката не се покрива от гаранцията. Собственикът на сградата поема разходите за
изясняване и отстраняване на проблема, ако се окаже, че той не се покрива от гаранцията.
Използвайте вискококачествен уплътнител за извършване на временни поправки. Уведомете писмено Icopal за
това.
Когато е необходимо да се извършват работи на покрива по оборудване, напр. ОВК елементи, антени и др.,
работниците трябва да бъдат предупредени да използват пътеки и да внимават техните инструменти и
оборудване да не пробият покривната мембрана.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ БИТУМНО ЛЕПИЛО за поправки или монтаж на мембраната. Битумното лепило съдържа
петролни продукти, които могат да разградят мембраната.
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Изисквания за
Monarplan системите
Инспекцията трябва да бъде насочена към
високорисковите зони, като покривни отвори,
отводнители и зоните около цялото покривно
оборудване, както и да се извърши общ оглед на целия
покрив. Инспекторът трябва да търси повреди в
мембраната (разрези или разкъсвания), петролни или
фреонови течове, разлети химикали или инфилтрация на
вода в покривната система.

Изпитване на целостта
След завършване на еднослойния покрив Monarplan PVC,
отговорност на изпълнителя е да извърши изпитване
без разрушаване на целостта на покрива, за да докаже,
че покривната мембрана е 100% водоплътна.

Спазването на горните изисквания за поддържане
ще спомогне за гарантирането на дълготрайна,
водоплътна покривна система.
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