TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Stogo hidroizoliacinio sluoksnio įrengimui naudojami du sluoksniai prilydomosios ritininės bituminės dangos.
Prilydomoji ritininė bituminė danga gaminama įmirkytą bitumu neaustinio
poliesterinio pluošto pagrindą (armuojantį sluoksnį) iš abiejų pusių padengiant
modifikuoto polimerais SBS (stirenas - butadienas – stirenas), sumaišyto su
mineraliniu užpildu, bitumo sluoksniu. Stoginės hidroizoliacinės dangos gaminamos
pagal LST EN 13707:2005+A2:2010 reikalavimus.
TECHNOELAST GREEN K-MS 170/4000 yra aukščiausios kokybės prilydomoji
ritininė bituminė danga, skirta inversinio eksploatuojamo žaliojo stogo viršutinio
hidroizoliacijos sluoksnio įrengimui. Dangos sudėtyje yra priedų, stabdančių
šaknų praaugimą. Danga sertifikuota naudojimui žaliųjų stogų sistemose.
Stogo hidroizoliacinė danga turi būti įrengta griežtai pagal projekte pateikiamas
konstrukcines detales, laikantis įmonės gamintojos instrukcijų.

Dvisluoksnėje stogo hidroizoliacijos sistemoje naudojamos prilydomosios ritininės bituminės dangos techninės charakteristikos:

Pagrindinės fizikinės
ir mechaninės charakteristikos

Bandymų
metodas

Vertės
Apatinis sluoksnis
MIDA TECHNOELAST PV S5s

Viršutinis sluoksnis
TECHNOELAST GREEN K-MS 170/4000

Ilgis, m

EN 1848-1

5.0

10.0

Plotis, m

EN 1848-1

1.0

1.0

EN 1849-1

5.0

3.2

EN 1849-1

6.1 ± 0.25

4.0 ± 0.25

EN 1928

300

Atitinka

1000 ± 200
900 ± 200
40 ± 10
40 ± 10

700 ± 100
500 ± 100
50 ± 25
50 ± 25
180 ± 50
180 ± 50

Storis, mm
Vienetinio ploto masė, kg/m

2

Nepralaidumas vandeniui, kPa
Atsparumas tempimui, N/50mm
išilgine / skersine kryptimis
Santykinis pailgėjimas, %
išilgine / skersine kryptimis

EN 12311-1
12311-1

Atsparumas plėšimui vinimi, N

EN 12310-1

≥ 300

Atsparumas šaknų praaugimui

EN 13948

-

Atitinka

Lankstumas žemoje temperatūroje, °C

EN 1109-1

≤ -25

≤ -25

EN 1110

≥ 100

≥ 100

Atsparumas tekėjimui padidintoje
temperatūroje, °C

Žalias stogas
Medžiagos žaliems stogams įrengti

Apželdintos stogo sistemos naudojamos žaliųjų pastatų statyboje.
Sukuriamas estetiškai patrauklus kraštovaizdis ir papildomos rekreacinės
erdvės pagerina gyvenimo kokybę, bei padidina nekilnojamo turto
vertę, sumažina išlaidas pastato temperatūros ir drėgmės reguliavimui,
izoliuoja garsą, grynina orą. Apželdinto stogo tarnavimo laikas yra
didesnis nei tradicinio stogo ir vidutiniškai siekia 40 metų. Apželdinti
plotai gali būti įrengiami ant bet kokio stogo, kuris turi pakankamą
konstrukcijos atsparumą apkrovai, o nuolydis yra didesnis nei 2%.

Patikima stogo hidroizoliacija

Sukuriama rekreacinė erdvė bei
didinama bioįvairovė

Pagerina mikroklimatą: reguliuoja
temperatūrą ir drėgmę

Gaisro atveju neleidžia ugniai plisti
stogo paviršiumi
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1. Bituminis gruntas
2. Bituminė danga MiDA TECHNOELAST PV S5s
3. Bituminė danga, atspari šaknų praaugimui
TECHNOELAST GREEN K-MS 170/4000
4. Geotekstilė, 300 g/m²
5. Ekstruzinis polistirenas CARBON PROf 300
6. Geotekstilė, 150 g/m²
7. Drenažinė membrana PLANTER
8. Substratas ir augalai
9. Nuolydį formuojantis sluoksnis
10. Armuotas cemento-smėlio paklotas,
kurio storis > 50 mm

aPŽeldinto atVirKŠtinio stogo
HidroiZoliaCiJa ir terMoiZoliaCiJa
 Apželdinto atvirkštinio stogo hidroizoliacinio sluoksnio įrengimui
naudojami du sluoksniai prilydomosios bituminės ritininės dangos.
Apatinio sluoksnio įrengimui naudojama įprasta apatinio sluoksnio
danga (pavyzdžiui, MiDA TECHNOELAST PV S5s), o viršutinio –
bituminė danga, atspari šaknų praaugimui TECHNOELAST GREEN
K-MS 170/4000. Šios dangos sudėtyje yra priedų, stabdančių
šaknų praaugimą. Danga išbandyta pagal standartą EN 13948
„Atsparumo šaknų įsiskverbimui nustatymas“ ir yra sertifikuota
žaliųjų stogų sistemose.
 Šilumos izoliacijai naudojamas extruzinis polistirenas (XPS)
CARBON PROf 300, kuris yra atsparus drėgmei bei deformacijai.
Jis taip pat apsaugo inversinio stogo hidroizoliaciją nuo mechaninių
pažeidimų ir kitokio neigiamo poveikio.
 Drenažinė membrana PLANTER sulaiko augalams reikalingą
vandens kiekį ir efektyviai pašalina jo perteklių.

А

В

Įprastos stogo medžiagos nesuteikia
apsaugos nuo augalų šaknų
prasiskverbimo, todėl dažnai ant stogo
galima pamatyti net medžių. Ant tokio
stogo išsivysčiusi šaknų sistema ardo
hidroizoliacinį sluoksnį ir patį stogą.
Bituminės dangos, naudojamos žaliųjų
stogų įrengimui, yra išbandomos pagal
EN 13948 „Atsparumo šaknų įsiskverbimui
nustatymas“.
A - įprasta danga
B - danga, apsaugota nuo šaknų
įsiskverbimo

tECHnoniCol bituminė hidroizoliacija žaliesiems stogams praėjo bandymus pagal standartą EN 13948
„Atsparumo šaknų įsiskverbimui nustatymas“ ir yra sertifikuota apželdintų stogų sistemoms.

teCHniniai sPrendiMai:

KaiP Ji VeiKia?

Tradicinės bituminės dangos yra organinės, šaknys gali jose
augti, o per laiką prasiskverbia per visą bituminį sluoksnį ir gali
jį pažeisti.

Bituminė danga žaliesiems stogams dėl sudėtyje esančių specialių
junginių neleidžia šaknims prasiskverbti bei nedaro neigiamos
įtakos augalui ir aplinkai.

