PROFIL SPOLEČNOSTI

• Významný zpracovatel plastů ve střední Evropě
• Společnost založena roku 1935 firmou Baťa
• Proexportně zaměřená firma - export 2/3
produkce do více než 50 zemí
• Zaměstnává více než 1 300 pracovníků
• 2 výrobní závody v České republice - Napajedla
a Chropyně
• Investice v posledních 10 letech:
— více než 1,5 mld. Kč do nových výrobních
zařízení a modernizace stávajících technologií
a energetických opatření
— do přímé ochrany životního prostředí přes
100 mil. Kč

• Člen koncernu Agrofert, významné nadnárodní
skupiny zahrnující více než 250 společností
• Moderní technologie a profesionální přístup,
poradenství
• Zavedené obchodní značky – široká základna
průmyslové ochrany – přes 100 ochranných
známek, průmyslových vzorů a užitných vzorů
• Vlastní výzkum a vývoj, inovace
• Vysoký stupeň recyklace druhotných surovin
a používání bezodpadových technologií
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FATRAFOL-S

CHARAKTERISTIKA

VÝHODY PRODUKTU

Hydroizolační systém FATRAFOL-S je určen pro
vytváření střešních povlakových krytin všech
typů budov s plochou nebo šikmou střechou
na stavbách obytných, veřejných, správních,
průmyslových, zemědělských, sportovních apod.
Vhodný je pro všechna konstrukční řešení střech,
tj. pro střechy jedno, dvou i víceplášťové, větrané
i nevětrané, s klasickým uspořádáním tepelně
izolační vrstvy, inverzní střechy nebo střechy
kombinované, ploché, šikmé i strmé a pro střechy
pochůzné i nepochůzné, pojížděné, s násypem
kameniva nebo zeminy, vegetační střechy či
střešní zahrady.

• Ucelený hydroizolační systém včetně všech doplňků
• Vlastní vývoj fólií a ověřená kompatibilita doplňků
• Rychlost pokládky
• Dlouhá životnost
• Subtilnost a lehkost – minimální přepravní náklady
• Minimální přitížení nosné konstrukce střechy
• Minimální požární zatížení objektu
• Rozsáhlá síť proškolených aplikačních firem
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MECHANICKY KOTVENÝ STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

Prostorová tvarovka Vlnovec

PVC-P fólie
FATRAFOL 810 (804)

Prostorová tvarovka Kužel
PVC-P fólie
FATRAFOL 810/V (810)

Koutová lišta
z poplastovaného
plechu FATRANYL

Kotevní prvek

Okapnice z poplastovaného
plechu FATRANYL

Separační vrstva
– skleněné rouno

Butylkaučuková páska

Tepelná izolace
– expandovaný polystyren

Uzávěra vlny
Tepelná izolace
– minerální vata

Trapézový plech

Parotěsná fólie

FATRAFOL 810/V (810)

CHARAKTERISTIKA
• Fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P)
vyztužená polyesterovou (PES) mřížkou.
• Je vyrobena vícenásobnou extruzí (var. 810 vyrobena válcováním a laminací)
• Odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.
• Je určena pro mechanicky kotvené systémy s hydroizolací volně vystavenou
povětrnosti bez ochranných a užitných vrstev.

BAREVNÉ
VARIANTY
RAL
7035

RAL
7012

RAL
3016

RAL
9010

RAL
5015

RAL
6000

RAL
8004

RAL
7047

RAL
7016
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HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM PŘITÍŽENÝ
KAMENIVEM NEBO PROVOZNÍ VRSTVOU

Separační textílie

Vegetační souvrství

Říční kamenivo frakce 16–32

Filtrační vrstva

PVC-P fólie
FATRAFOL 810/V (804)

Nopová fólie
PVC-P fólie
FATRAFOL 818/V-UV

Stěnová lišta
z poplastovaného
plechu FATRANYL

Separační vrstva
– skleněné rouno

Butylkaučuková páska
Tepelná izolace
– expandovaný polystyren

Koutová lišta
z poplastovaného
plechu FATRANYL

Parotěsná fólie

Podkladní vrstva

FATRAFOL 818/V-UV

CHARAKTERISTIKA
• Fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) se
zabudovaným skleněným rounem.
• Je vyrobena vícenásobnou extruzí.
• Je určena pro střechy přitížené praným říčním kamenivem nebo
provozním souvrstvím.
• Není určena pro mechanické kotvení.
• Je dlouhodobě odolná vůči UV záření.

BAREVNÉ
VARIANTY
RAL
7035
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LEPENÝ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

PVC-P fólie
FATRAFOL 810 (804)

Kotevní prvek
Koutová lišta
z poplastovaného
plechu FATRANYL

Prostorová tvarovka Kužel
Podkladní textílie

PVC-P fólie
FATRAFOL 807/V (807)

Stěnová lišta
z poplastovaného
plechu FATRANYL

Polyuretanové lepidlo
FATRAFIX FM

Betonový podklad
Tepelná izolace
– expandovaný polystyren

Parotěsná vrstva
na bázi bitumenů

Polyuretanové lepidlo
FATRAFIX TI

FATRAFOL 807/V

CHARAKTERISTIKA
• Fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) s podkladní vrstvou
z netkané PES textilie.
• Odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.
• Je určena pro lepené systémy, a to zejména k lepení polyuretanovými lepidly
na vhodnou tepelně izolační vrstvu (např. PIR, EPS), nebo pevnou konstrukci
střešního pláště splňující požadavky na rovinnost (cetrisové desky, vibrovaný
beton apod.).
• Není vhodná pro lepení na asfaltové povrchy a pro mechanické kotvení.

BAREVNÉ
VARIANTY
RAL
7035

RAL
7012

FATRAFOL 807

CHARAKTERISTIKA
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• Fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) s podkladní vrstvou
z netkané PES textilie.
• Odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.
• Je určená pro lepené systémy jako jsou zejména sanace starých asfaltových
povlakových krytin plochých střech, dodatečné zateplení střešního pláště,
hydroizolace přístřešků, lehkých staveb apod.
• Spodní strana fólie, která je opatřena textilní vrstvou o plošné hmotnosti
300 g/m2, je vhodná pro styk s bitumeny.

BAREVNÉ
VARIANTY
RAL
7035

RAL
7012

TERASOVÝ A BALKÓNOVÝ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

Prostorová tvarovka Vlnovec

Fólie FATRAFOL 804

Prostorová tvarovka Kužel

Svařovací šňůra

Polyuretanový tmel

Balkonová fólie
FATRAFOL 814

Koutová lišta
z poplastovaného
plechu FATRANYL

Pásek fólie
FATRAFOL 810 tl. 1,2 mm

Kotevní prvek

Okapnice z poplastovaného
plechu FATRANYL

Betonový podklad
Podkladní textílie

FATRAFOL 814

CHARAKTERISTIKA
• Fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) se zabudovaným
skleněným rounem.
• Vrchní strana fólie je opatřena speciálním protiskluzovým dezénem.
• Odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.
• Používá se jako pochozí hydroizolační vrstva teras a balkonů, k vytvoření
pochozích chodníků na plochých střechách izolovaných PVC-P fóliemi
FATRAFOL.

BAREVNÉ
VARIANTY
RAL
7035

RAL
7012

RAL
6000

RAL
8004
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DOPLŇKOVÉ FÓLIE KE STŘEŠNÍM SYSTÉMŮM

FATRAFOL 804

CHARAKTERISTIKA
• Nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P).
• Odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.
• Slouží jako doplněk vyztužených střešních fólií FATRAFOL pro opracování
detailů, pro členité části střech izolovaných fóliemi FATRAFOL a pro příčné
spojování pásů fólie FATRAFOL 807 (807/V).

BAREVNÉ
VARIANTY
RAL
7035

RAL
7012

RAL
3016

RAL
9010

RAL
5015

RAL
6000

RAL
8004

RAL
7047

RAL
7016
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SOUHRNNÁ TABULKA PRO FÓLIE SYSTÉMU FATRAFOL-S

OZNAČENÍ FÓLIE

MATERIÁLOVÁ BÁZE

TLOUŠŤKA (mm)

ŠÍŘKA (mm)

POČET m2 V ROLI (ks)

PVC-P

1,20

1300

26

PVC-P

1,50

1300

26

PVC-P

1,80

1300

22,10

PVC-P

2,00

1300

20

PVC-P

1,20

2050

51,12

PVC-P

1,20

1025

25,63

PVC-P

1,20

1600

40

PVC-P

1,50

2050

41

PVC-P

1,50

1025

20,50

PVC-P

1,50

1600

32

PVC-P

1,80

2050

33,83

PVC-P

1,80

1025

16,90

PVC-P

1,80

1600

26,40

PVC-P

2,00

2050

15

PVC-P

2,00

1025

15

PVC-P

2,00

1600

24

PVC-P

1,50

2050

41

PVC-P

1,80

2050

33,83

PVC-P

2,00

2050

30,75

PVC-P

1,50 (2,60)

1300

20

PVC-P

1,50 (1,90)

1650

26,43

PVC-P

1,50 (1,90)

2050

32,80

PVC-P

1,50

1300

26

PVC-P

2,00

1200

18

PVC-P

2,50

1000
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FATRAFOL 810, 810/V

FATRAFOL 818/V-UV

FATRAFOL 807

FATRAFOL 807/V

FATRAFOL 804

FATRAFOL 814
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FATRAFOL-H

CHARAKTERISTIKA

VÝHODY PRODUKTU

Systém FATRAFOL-H je určen pro oboustranně
zabudované, obvykle jednovrstvé, izolace
spodních částí staveb proti zemní vlhkosti,
podpovrchové a podzemní vodě, vodě tlakové,
některým kapalinám a radonu. Izolace se používá
pro vytváření izolačních povlaků spodních částí
všech typů staveb obytných, veřejných, správních,
průmyslových, zemědělských, sportovních apod.

• Ucelený hydroizolační systém včetně všech doplňků
• Vlastní vývoj fólií a ověřená kompatibilita doplňků
• Odolnost proti působení agresivních podzemních vod
• Vynikající protiradonová izolace
• Možnost kontroly svarů podtlakem, resp. přetlakem
• Funkční spolehlivost a dlouhá životnost
• Rozsáhlá síť proškolených aplikačních firem
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IZOLACE SPODNÍ STAVBY PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI, TLAKOVÉ VODĚ A RADONU

Železobetonová
suterénní stěna

Ochranná
betonová mazanina

Základová deska
Separační textilie
FATRAFOL
803 (803/V, 803/VS)

FATRAFOL 803/V (803)

CHARAKTERISTIKA
• Nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P).
• Je vyrobena extruzí (803 válcováním).
• Má výbornou chemickou odolnost vůči většině anorganických kyselin, zásad
a jejich solí.
• Je vhodná k izolaci pozemních a podzemních částí staveb, proti agresivní
tlakové a prosakující vodě.
• Využívá se k izolaci vodních staveb, zemních nádrží, jímek, zemědělských
staveb a uložišť průmyslových produktů.
• Izolace touto fólií vytváří účinnou protiradonovou bariéru.

BAREVNÉ
VARIANTY
RAL
8025

FATRAFOL 803/VS

CHARAKTERISTIKA
• Nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P).
• Je opatřena na horním povrchu signální žlutou vrstvou, spodní
vrstva je černá.
• Je vyrobena vícenásobnou extruzí.
• Má výbornou chemickou odolnost vůči převážné většině
anorganických kyselin, zásad a jejich solí.
• Vytváří protiradonovou bariéru.
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BAREVNÉ
VARIANTY
RAL
1012

IZOLACE SPODNÍ STAVBY PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI, TLAKOVÉ VODĚ A RADONU

FATRAFOL 813/VS

CHARAKTERISTIKA
• Fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) se zabudovaným
skleněným rounem.
• Je opatřena na horním povrchu signální žlutou vrstvou, spodní vrstva
je černá.
• Je vyrobena vícenásobnou extruzí.
• Má vysokou pevnost a dobrou chemickou odolnost vůči vodám se
znečištěním ropnými látkami.
• Rozměrově stabilní za vysokých vnějších teplot.

BAREVNÉ
VARIANTY
RAL
1012

STAFOL 914

CHARAKTERISTIKA
• Nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P).
• Je vyrobena válcováním.
• Je vhodná především jako hydroizolace podlahových ploch
průmyslových, obchodních a skladových hal, obvodového zdiva
u nových objektů i rekonstrukcí, v prostředí s vysokou agresivitou.
• Nelze ji použít při namáhání tlakovou vodou.

BAREVNÉ
VARIANTY
Nestandardní černá

STAFOL 914/VS

CHARAKTERISTIKA
• Nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) se signální
vrstvou.
• Je vyrobena extruzí.
• Je vhodná především jako hydroizolace podlahových ploch průmyslových,
obchodních a skladových hal, obvodového zdiva u nových objektů
i rekonstrukcí, v prostředí s vysokou agresivitou.
• Nelze ji použít při namáhání tlakovou vodou.

BAREVNÉ
VARIANTY
RAL
1012
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IZOLACE PROTI ÚNIKU ROPNÝCH LÁTEK

EKOPLAST 806

CHARAKTERISTIKA
• Nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P).
• Je vyrobena válcováním ze speciální směsi s odolností proti vybraným
ropným látkám.
• Je určena jako izolační plášť u objektů pro manipulaci a dočasné
skladování vybraných ropných látek, proti jejich úniku do podzemních
a povrchových vod, pro těsnění manipulačních ploch, havarijních
a záchytných jímek proti úniku benzínu, petroleje, nafty, atd.
• Je vhodná jako protiradonová bariéra.
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BAREVNÉ
VARIANTY
RAL
9011

IZOLACE TUNELŮ

FATRAFOL 803/VST

CHARAKTERISTIKA
• Nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P).
• Je určená pro hydroizolace tunelů a podzemních částí staveb
souvisejících s výstavbou tunelů.
• Je opatřena na horním povrchu signální žlutou vrstvou, spodní vrstva
je černá.
• Je vyrobena vícenásobnou extruzí.
• Má výbornou chemickou odolnost vůči převážné většině
anorganických kyselin, zásad a jejich solí.
• Vytváří protiradonovou bariéru.

BAREVNÉ
VARIANTY
RAL
1012

STAFOL 914/VST

CHARAKTERISTIKA
• Nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P).
• Fólie se používá pro izolace tunelů ražených pomocí razících strojů,
ražených kontrolovaným odstřelem a hloubených tunelů. Dále pro
podzemní objekty, které jsou součástí tunelů.
• Horní signální vrstva je žlutá, spodní vrstva je černá.
• Je vyrobena vícenásobnou extruzí.
• Vytváří protiradonovou bariéru.

BAREVNÉ
VARIANTY
RAL
1012
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SOUHRNNÁ TABULKA PRO FÓLIE SYSTÉMU FATRAFOL-H

OZNAČENÍ FÓLIE

FATRAFOL 803, 803/V

MATERIÁLOVÁ BÁZE

TLOUŠŤKA (mm)

ŠÍŘKA (mm)

POČET m2 V ROLI (ks)

PVC-P

0,60

1300

65

PVC-P

1,00

1300

39

PVC-P

1,50

1300

26

PVC-P

2,00

1200

18

PVC-P

1,00

2000

60

PVC-P

1,50

2000

40

PVC-P

2,00

2000

30

PVC-P

1,50

2000

40

PVC-P

2,00

2000

30

PVC-P

1,50

2050

41

PVC-P

2,00

2050

30,75

PVC-P

0,80

2050

45,50

PVC-P

1,50

2000

30

PVC-P

2,00

2000

30

PVC-P

1,00

1300

39

PVC-P

1,50

1300

26

PVC-P

2,00

2050

18

PVC-P

1,50

2000

40

PVC-P

2,00

2000

30

PVC-P

1,50

2000

40

PVC-P

2,00

2000

30

FATRAFOL 803/VS

FATRAFOL 813/VS

STAFOL 914

STAFOL 914/VS

EKOPLAST 806

FATRAFOL 803/VST

STAFOL 914/VST
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FATRAFOL-A

CHARAKTERISTIKA

VÝHODY PRODUKTU

Hydroizolační systém FATRAFOL-A zahrnuje fólie
a doplňky určené k izolaci zahradních jezírek,
rybníků, biotopů a dalších vodních ploch typu
koupací nádrže, požární nádrže, nádrže na pitnou
vodu apod. Jednotlivé pásy fólie je navíc možné
snadno svařovat do jakéhokoliv požadovaného
tvaru a rozměru.

• Jezírkové fólie dokonale brání ztrátám vody
z jezírka průsakem
• Mají výbornou průtažnost
• Jsou přizpůsobivé členitosti podkladu
• Jsou odolné proti prorůstání kořínků rostlin
• Jsou dobře odolné vůči mechanickému poškození
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JEZÍRKOVÉ FÓLIE

Leknín bílý

Kamenivo
Záchytná mříž

Karas, kapr, jeseter…

Zemní zámek

Úroveň hladiny vody
Zhutněné podloží

PVC-P fólie
AQUAPLAST 805/V (805)

Rostlý terén
Podkladní textílie

AQUAPLAST 805/V (805)

CHARAKTERISTIKA
• Nevyztužená fólie je na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P).
• Je stabilizovaná vůči UV záření a má velmi dobrou chemickou odolnost
vůči všem v přírodě se vyskytujícím vodám bez rozdílu množství minerálů
a přírodních látek v ní rozpuštěných.
• Vhodná pro ryby a vodní rostliny.
• Je určena k hydroizolaci domácích jezírek i velkých vodních ploch. Jednotlivé
pásy fólie se svařují do jakéhokoliv požadovaného rozměru.
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BAREVNÉ
VARIANTY
RAL
6000

RAL
6006

RAL
9011

FÓLIE NA PITNOU VODU

AQUAPLAST 825/V (825)

CHARAKTERISTIKA

BAREVNÉ
VARIANTY

• Nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P).
• Je stabilizovaná vůči UV záření a má velmi dobrou chemickou odolnost vůči
všem v přírodě se vyskytujícím vodám bez rozdílu množství minerálů
a přírodních látek v ní rozpuštěných.
• Je určena k hydroizolacím rezervoárů, nádrží a jiných staveb přicházejících
do přímého styku s pitnou vodou.
• Není určena pro použití do bazénů.

RAL
7047

RAL
5015

AQUAPLAST 825/V-PES

CHARAKTERISTIKA

BAREVNÉ
VARIANTY

• Fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) vyztužená polyesterovou
mřížkou.
• Je vhodná pro přímý styk s pitnou vodou.
• Vrchní strana fólie (hladká strana bez dezénu) je stabilizovaná vůči
UV záření.
• Je určena k lícovým hydroizolacím rezervoárů, nádrží a jiných staveb
přicházejících do přímého styku s pitnou vodou.
• Není určena pro použití do bazénů.

RAL
7047

RAL
5015

SOUHRNNÁ TABULKA PRO FÓLIE SYSTÉMU FATRAFOL-A
OZNAČENÍ FÓLIE

MATERIÁLOVÁ BÁZE

TLOUŠŤKA (mm)

ŠÍŘKA (mm)

POČET m2 V ROLI (ks)

PVC-P

1,00

1300

39

PVC-P

1,50

1300

26

PVC-P

1,00

2000

50

PVC-P

1,50

2000

30

PVC-P

1,00

2000

50

PVC-P

1,50

2000

30

PVC-P

1,20

2000

50

PVC-P

1,50

2000

40

AQUAPLAST 805, 805/V

AQUAPLAST 825/V

AQUAPLAST 825/V-PES

23
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DOPLŇKOVÉ PRVKY

CHARAKTERISTIKA

VÝHODY PRODUKTU

Jednou z nejdůležitějších částí budov je střecha
s účinnou hydroizolací, důsledně propracovanou
do všech detailů. To vyžaduje nejen kvalitní
hydroizolační materiál, ale také potřebné doplňkové
prvky. Užití doplňků napomáhá vytvoření dokonalé
těsnosti povlaku v jednotlivých detailech.

• Kvalitní materiály
• Komplexní dodávka přímo na staveniště
• Možnost dodávky svařovací techniky
• Šetříte čas i peníze
• Usnadnění organizace projektu
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DOPLŇKOVÉ PRVKY

KAŠÍROVANÉ PLECHY FATRANYL
KAŠÍROVANÉ PLECHY FATRANYL PVC
TYP:

ocelový pozinkovaný plech 0,55 mm, na rubové straně opatřený šedým lakem

PVC-P FÓLIE NA LÍCOVÉ STRANĚ:

tl. fólie 0,6 – 0,8 mm; stabilizovaná vůči povětrnostním vlivům a UV záření

STANDARDNÍ ROZMĚR PLECHŮ:

1 000 × 2 000 mm

BALENÍ:

50 tabulí na paletě

HMOTNOST 1 TABULE:

cca 10,5 kg

BAREVNÉ PROVEDENÍ:	RAL 7035, RAL 7012, RAL 3016, RAL 9010, RAL 5015, RAL 6000, RAL 8004,
RAL 7047, RAL 7016

KAŠÍROVANÉ PLECHY FATRANYL PVC - SVITKY
TYP:

ocelový pozinkovaný plech 0,6 mm, na rubové straně opatřený šedým lakem

PVC-P FÓLIE NA LÍCOVÉ STRANĚ:

tl. fólie 0,6 – 0,8 mm; stabilizovaná vůči povětrnostním vlivům a UV záření

STANDARDNÍ ROZMĚR SVITKŮ:

1 000 × 30 000 mm

BALENÍ:

4 svitky na paletě

HMOTNOST 1 SVITKU:

cca 170 kg

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7035

NÁZEV
PROFILU

SCHÉMA PROFILU
A POUŽITÍ

ROZVINUTÁ
ŠÍŘE (mm)

DÉLKOVÉ ROZMĚRY (mm)
a

b

c

d

70

50

20

–

–

100

60

40

–

–

70

50

20

–

–

100

60

40

–

–

70

10

10

50

–

70

10

10

50

–

100

15

75

10

–

150

10

30

110

–

200

10

30

160

–

250

10

30

210

–

330

10

30

290

–

250

10

100

60

80

300

10

100

60

130

250

10

10

160

70

L VNITŘNÍ

L VNĚJŠÍ

STĚNOVÁ
LIŠTA

ZAŘEZÁVACÍ
LIŠTA

OKAPNICE

ZÁVĚTRNÁ
LIŠTA

TMELÍCÍ LIŠTA
L PROFIL
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DOPLŇKOVÉ PRVKY

SLOŽENÍ KAŠÍROVANÉHO PLECHU

1

PVC VRSTVA

2

VRSTVA ZINKU

3

ZÁKLADNÍ OCELOVÝ MATERIÁL

4

VRSTVA ZINKU

5

OCHRANNÝ LAK ZADNÍ STRANY

1
2

3

4

5

ZÁKLADNÍ ORIENTAČNÍ BAREVNICE

RAL 7035
světle šedá

RAL 7012
tmavě šedá

RAL 3016
červená

RAL 9010
bílá

RAL 5015
modrá

RAL 6000
zelená

RAL 8004
měděná
hnědá

RAL 7047
šedobílá

RAL 7016
tmavě šedá
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DOPLŇKOVÉ PRVKY

PROSTOROVÉ A PLOŠNÉ FÓLIOVÉ TVAROVKY
PROSTOROVÁ TVAROVKA
KUŽEL, DRUH 10

Vakuově tvarovaný dílec z fólie FATRAFOL 804,
FATRAFOL 803 nebo EKOPLAST 806.

PROSTOROVÁ TVAROVKA
VLNOVEC, DRUH 11

Vakuově tvarovaný dílec z fólie FATRAFOL 804,
FATRAFOL 803 nebo EKOPLAST 806.

PROSTUPOVÁ TVAROVKA

Uzavřená nebo otevřená tvarovka pro prostupy
kruhového nebo čtvercového průřezu. Rozměry
na vyžádání.

PROSTOROVÉ A OSTATNÍ DOPLŇKY
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VĚTRACÍ KOMÍNEK Z PVC-P

Pro odvětrání zabudované vlhkosti.

„A“ PROFIL NOVOPLAST 1871

Doplňkový PVC-P profil imitující stojatou drážku
plechových krytin.

PLASTOVÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ

Přímá nebo boční vpusť s integrovanou PVC-P
manžetou a ochranným košem. Varianta s nebo
bez vyhřívání. Průměry na vyžádání.

PLASTOVÁ SANAČNÍ VPUSŤ

Přímá vpusť s integrovanou PVC-P manžetou a
ochranným košem. Varianta s nebo bez vyhřívání.
Průměry na vyžádání.

CHRLIČE A POJISTNÉ PŘEPADY

Chrliče a pojistné přepady s integrovanou
PVC-P manžetou. Varianta s nebo bez vyhřívání.
Rozměry na vyžádání.

DOPLŇKOVÉ PRVKY

CHEMICKÉ DOPLŇKY
ZÁLIVKOVÁ HMOTA Z-01

Roztok PVC a přísad
v organických rozpouštědlech.

ŘEDIDLO L-494

Bezbarvé ředidlo na bázi tetrahydrofuranu
(THF).

FATRAPUR

Polyuretanový tmel.

POLYMERNÍ TMEL

Tmel na bázi MS polymerů.

STĚRKOVÉ IZOLACE TRIFLEX

Systém stěrkových izolací na bázi PMMA pro
izolování prostorově komplikovaných detailů.

BUTYLKAUČUKOVÁ PÁSKA

Oboustranně lepicí
butylkaučuková páska.
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DOPLŇKOVÉ PRVKY

LEPIDLA
FATRAFIX PVC 22 l

Kontaktní lepidlo pro PVC-P střešní i zemní fólie
FATRAFOL.

FATRAFIX FM 22 l

Plnoplošné lepení fólií FATRAFOL 807 a 807/V.

FATRAFIX TI 13,7 l

K lepení tepelných izolací k určenému podkladu
a tepelných izolací mezi sebou.

FATRAFIX TI 22 l

K lepení tepelných izolací k určenému podkladu
a tepelných izolací mezi sebou.

FATRAFIX AC CLEANER 500 ml

Čistič pracovních pomůcek a trysek od
nevytvrzených lepidel FATRAFIX.

FATRAFIX AC CLEANER 13,7 l

Čistič hadic a aplikačních pistolí od
nevytvrzených lepidel FATRAFIX.

Pro bližší informace o kompletním sortimentu příslušenství (hadice, aplikační pistole) a doplňků k lepidlům FATRAFIX kontaktujte regionální obchodní zástupce.

SEPARAČNÍ A OCHRANNÉ TEXTILIE
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SKLENĚNÉ ROUNO 120 G/M2

Pro vytvoření separační nehořlavé vrstvy ve skladbách
střech.

SEPARAČNÍ A OCHRANNÉ
TEXTILIE

Textilie ze 100% anorganického materiálu pro vytvoření
separační a měkké ochranné vrstvy.
Gramáže 150, 200, 300, 500 g/m2.

DOPLŇKOVÉ PRVKY

PAROZÁBRANA
FATRAPAR

Parotěsná zábrana z PE.

KOTEVNÍ PRVKY
Na vyžádání je možné zpracovat informativní kotevní plán střešních hydroizolačních povlaků.
Více info na www.fatrafol.cz – Podmínky technické podpory. Možnost dodávky kotevních prvků po domluvě s obchodním oddělením.

NOPOVÉ A DRENÁŽNÍ FÓLIE
FATRADREN 0815 Z1

Nopová fólie z PVC k ochraně svislé
hydroizolace spodní stavby, výška nopů 8 mm.

FATRADREN 2015 Z2

Nopová fólie z PVC k ochraně svislé
hydroizolace spodní stavby, výška nopů 20 mm.

FATRADREN 0815 R1

Nopová fólie z PVC s výškou nopů 8 mm,
opatřená butylkaučukovým adhezivem.

FATRADREN 2015 R2

Nopová fólie z PVC s výškou nopů 20 mm,
opatřená butylkaučukovým adhezivem.

FATRADREN 2010 S1

Nopová perforovaná fólie z PVC s výškou nopů
20 mm pro vegetační střechy.

PETEXDREN 900

Geosyntetická rohož z rozvlákněného
polyetylenu.
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OSTATNÍ POMOCNÉ PRVKY

SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA F814

Svařovací šňůra z PVC.

DRŽÁK BLESKOSVODU

Doplňkový PVC-P profil imitující stojatou drážku
plechových krytin.

KAČÍRKOVÁ LIŠTA

Perforovaná kačírková nerezová lišta, výška
40 – 90 mm.
Větší rozměry na vyžádání.

PLECHOVÝ ZACHYTÁVAČ SNĚHU

Plechový zachytávač sněhu na šikmé střechy s
integrovanou PVC manžetou.

SVAŘOVACÍ TECHNIKA
RUČNÍ HORKOVZDUŠNÝ SVAŘOVACÍ
PŘÍSTROJ

SVAŘOVACÍ AUTOMAT

PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK

DETAILOVÉ KOLEČKO
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STUDIO IZOLACÍ

STUDIO IZOLACÍ je zaměřeno na technickou podporu aplikačním firmám, stavebním firmám, projektantům
a architektům, investorům, stavebníkům a osobám provádějícím výkon stavebního dozoru (supervizor). Podpora je zaměřena na oblast výběru, specifikace a aplikace všech hydroizolačních systémů FATRAFOL.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ STUDIEM IZOLACÍ

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

• 
Zajištění dvoudenního tématického školení pro aplikační

Školicí středisko je vybudováno pro teoretickou a praktickou

firmy
• 
Konzultační a poradenská činnost, návrhy a schvalování
hydroizolačních souvrství, detailů aj.
• Tvorba a aktualizace konstrukčních předpisů (KTP) včetně
typových detailů
• Odborná vyjádření

výuku. Má samostatný prostor pro praktické vyučování vybavený pracovními stoly pro cca 20 osob. Účastníkům školení
je k dispozici nejmodernější svařovací zařízení pro svařování
plastů, vybavení pro zkoušení a testování kvality svarů a další
nářadí a pomůcky včetně maket pro důkladné procvičení dovedností nabytých při školení.

• 
Kontroly a prohlídky staveb, na kterých se aplikují fólie
FATRAFOL
• Asistence při přejímkách, jednáních apod.
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VYSVĚTLIVKY

POUŽITÉ IKONY

UV stabilní

Přímá pokládka na asfalt

Ekologicky
šetrný produkt

Podkladní vrstva
je PES textílie

Zvýšená požární odolnost

PVC

FLL atest na odolnost střešní fólie
proti prorůstání kořínky rostlin

Vyztuženo skleněným rounem

PES mřížka

Fólie vhodná
pro vegetační střechy

U vybraných variant
změřen SRI koeficient

Protiskluzný
dezén fólie

Barevné varianty výrobků

Vysoká chemická
odolnost fólie

Fólie vhodná pro opracování
detailů střechy

Fólie sloužící jako bariéra
proti radonu

Lze lepit k podkladu

Fólie vhodná pro budování
koupacích jezírek

Mechanické kotvení
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