Иновативни продукти за строителството с американско качество!
Фирма „Братя Георгиеви” ЕООД предлага следние продукти от раздел “Покриви” на
американския производител “ROYAL Adhesives&Sealants”:
- Самозалепващите ленти EternaBond® са идеалното хидроизолационно решение за
ремонт на покриви – плоски, скатни, метални, с еднопластови или многопластови
хидроизолационни мембрани – синтетична TPO, PVC, EPDM или битумнa APP, SBS мембрана с
посипка, битумни керемиди, за ремонт на разлепено, нацепено, пробито хидроизолационно
покритиe, за ремонт на разлепени/отворени шевове на еднопластови хидроизолационни
системи, възстановяване на улуци, водостоци, куполи от медна ламарина, обработване на
дълбоки пробиви в покривните материали и неравни повърхности, уплътняване на фуги на
шапки /ламарина, камък, еталбонд и др./ по бордове, обработка на завършващи профили и
обшивки, ремонт на каравани и кемпери, ремонти у дома за запълване на дупки, пукнатини в
стени, сайдинг, фасади, външни мазилки и др, също при уплътнение на прозорци, при монтаж
на воронки/ сифони за баня, тераса, покрив, за хидроизолиране връзката между дограма и
фасада, уплътняване на тръби, ремонт на басейни, тенти, свързване на ел. кабели и много
други! Приложението на самозалепващите ленти EternaBond е толкова всеобхватно, че не
може да бъде изброено изчерпателно!

Ефективност:
- 100% водоустойчив продукт за хидроизолация, ремонт и уплътнение
- залепват към разнообразие от повърхности
- залепват към повърхността на молекулярно ниво=по-висока повърхностна адхезия
- с вграден грунд
- лесен монтаж в три стъпки, без необходимост от специални аксесоари!
Устойчивост:
- запазват гъвкавостта си до -57°С
- монтаж при температура на околната среда от -29°С до +65°С
- 10 години гаранция, запазват издържливостта си до 35 години
без втвърдяване, нацепване, напукване
Системата LOCKIN’ POCKET за хидроизолация на покривни преминавания – за обработка на
крачета на рамки климатици и различни изходи на покрива, вентилации, слънчеви батерии,
рекламни
панели,
стойки
и
др.
подобни,
монтирани
на
покрива.
Системата Lockin’ Pocket е проектирана за уплътняване на трудни за обработка преминавания
през покривната хидроизолация, където конвенционалните решения /обработка с
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хидроизолационна
мембрана/ на практика е
невъзможно
да
се
справят.
Системата Lockin’Pocket® представлява рамки – цели и отделни части, които служат за
уплътняване на преминавания през покривни хидроизолации. Монтират се лесно на място и се
запълват с бързосъхнещия универсален уплътнител Millenium Hurricane Force® и уплътнител
LPS. Системата осигурява висока водонепропоскливост, само няколко минути след
инсталиране, запазва гъвкавост, с което се избягва опасността от нацепване на уплътнителя, а
оттам и от поява на течове. Рамките Millenium Lockin’Pocket® се предлагат в различни рамери и
различни бройки в опаковка, в правоъгълна и октагонална форма. Цялостно отлетите рамки се
заключват вътрешно използвайки система с език и жлеб и са произведени от гъвкав еластомер
с висока механична якост. Отделните елементи се сглобяват много лесно, посредством
патентована заключваща система, така че да образуват плътно запечатваща рамка около
различни по размер преминавания през покривната хидроизолация.
Двукомпонентни лепила и уплътнители от семейството Millennium за лепене на топло- и
хидроизолационии
мембрани.

Лепилата от серията Millenium One Step и Millenium PG-1 представляват двукомпонентни,
уретанови, пенообразни лепила. Нанасят се бързо и лесно, с което строителите спестяват
разходи и време за труд. Освен като лепила за каширани мембрани, могат да се използват и за
лепене на топлоизолации, при плоски покриви с основа чакъл или асфалт, върху която да се
залепят топлоизолационни плочи и др. Продуктите не съдържат ЛОС (летливи органични
съединения) и нямат остър мирис. Нанасят се със специално механизирано оборудване, което
гарантира правилно съотношение на смесване на 2-компонентното лепило и осигурява високо
качество,
перфектен
и
винаги
еднакъв
резултат.
Имат изключитлно ниска разходна норма, могат да се полагат, както през лятото, така и през
зимата. Нямат отворено време за реакция, следователно след полагане на изолационната
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плоча може да се премине към следващия етап от строителството, може да се стъпва отгоре,
без това да пречи на отличната лeпилна връзка. Лепилата елиминират и добре познатите
термомостове при системите за механичен монтаж на покрива и са перфектното решение за
обекти, при които е забранен отркит огън на покрива.

Контакти:
„Братя Георгиеви” ЕООД
гр. Варна, България ПК 9009
ул. Уста Кольо Фичето № 33
+359 50 60 80; +359 33 33 85
e-mail: roofing_bg@yahoo.com
www.georgievibrothers.eu
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