
RENOLIT ALKORPLAN
Odličnost v enoslojnih sistemih streh



Lespatex daje z RENOLITOM na trg najboljše proizvode. 
Lespatex je dobavitelj široke palete specialnih produktov 
vodilnih svetovnih proizvajalcev, zato so ti izdelki in rešitve 
inovativne, hitre za vgradnjo in varne pri uporabi.
Vsi izdelki izpolnjujejo veljavno gradbeno zakonodajo. 

RENOLIT ALKORPLAN Systems
RENOLIT ALKORPLAN F - Mehansko pritrjen sistem 
Membrana se pritrjuje s tesnilnimi in pritrdilnimi elementi 
skozi izolacijo v ostrešje. Primerno za novogradnje in 
obnovo streh.

RENOLIT ALKORPLAN A - Sistem z lepljenjem 
Membrana je pritrjena po celotni površini. Ta sistem je 
posebej primeren pri obnavljanju streh, ker se membrana 
lahko pritrdi direktno na stare bitumenske trakove.

RENOLIT ALKORPLAN L - Sistem z obremenitvijo 
Membrana je prekrita z zaščitnim, ločevalnim in drenažnim 
slojem ter balastom, s pohodnimi ploščami ali sistemom 
zelene strehe.

RENOLIT ALKORPLAN Barve 
RENOLIT ALKORPLAN je na voljo v svetlo sivi in grafitni 
barvi kot tudi v barvi RENOLIT ALKORBRIGHT. Ostale barve 
so dobavljive odvisno od količine in razpoložljivega časa 
za projekt.

LESPATEX: Ekskluzivni distributer 
RENOLIT ALKORPLAN proizvodov!

RENOLIT 
ALKORBRIGHT*

90300

Light grey
71004

Charcoal
79851

*

*

•	 Ekološka membrana za »hladne strehe 

•	 Odbija največ sončne energije, “membrana za hladne 
strehe” odbija 91% sončne energije

•	 Izredno dolgo življenjsko dobo dosega z zaščito s 
premaznim slojem Clearcoat  

* “Membrana za hladne strehe odbija 91% sončne energije (97% CIGS)

RENOLIT ALKORBRIGHT membrana za »hladne strehe:



Prednosti RENOLIT ALKORPLAN 
RENOLIT ALKORPLAN produkti so termoplastične PVC-P 
membrane, ki se že več kot 40 let uporabljajo po celem 
svetu za hidroizolacijo streh v novogradnjah in pri obnovah 
streh. Stranke po vsem svetu zaupajo proizvodom RENOLIT 
ALKORPLAN za hidroizolacijo stavb in objektov.

Prihranek stroškov 
•	 Prihranek pri polaganju: 30 m2 rola lahko nadomesti  

60 m2 bitumenske izolacije v konvencionalnem sistemu. 
•	 Enostavna uporaba: membrana se lahko vgradi hitro in 

enostavno skozi celo leto. 
•	 Strukturni prihranki: RENOLIT ALKORPLAN predstavlja 

manj kot 20% teže klasičnih večslojnih sistemov. 
•	 Prihranki pri vzdrževanju: vzdrževanje je na splošno 

omejeno na vizualni pregled.

Ognjeodpornost 
•	 Odpornost na zunanji ogenj: ustreza skladno z FAB. 
•	 BS 476-3: za sistem glej BBA certifikat 10/4808.
•	 Odpornost na zunanji ogenj: t1 skladno z BROOF. 
•	 EN 13501-5: za sistem glej BBA certifikat 10/4808.
•	 Vgradnja brez uporabe odprtega ognja. 
•	 Samougasen.

Estetski izgled 
•	 Enakomeren izgled strehe zaradi varjenih stikov. 
•	 Fleksibilen in prilagodljiv: membrana se prilagodi vsaki 

geometriji strehe. 
•	Membrana poudari arhitekturni dizajn.

Življenjska doba 
•	 Pričakovana življenjska doba je več kot 35 let, po oceni 

BBA, št certifikata 10/4808.

Fizikalne lastnosti 
•	 Izredno dobra odpornost na statični in dinamični prebod. 
•	 Visoka paroprepustnost in fleksibilnost.

 

BBA BRITISH 
BOARD OF 
AGREMENT 

ASSESSMENT OF PRODUCTS FOR CONSTRUCTION 

Več informacij na: www.renolit.com/roofing



LESPATEX 
Ekskluzivni distributer RENOLIT ALKORPLAN proizvodov!

TEHNIČNA PODPORA
LESPATEX: ekskluzivni distributer RENOLIT ALKORPLAN proizvodov

Za nadaljnje informacije prosimo kontaktirajte:
Miran Korenčič - info@lespatex.si - T (01) 423 95 55 - F (01) 423 13 85
Lespatex d.o.o., pot k sejmišču 30, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
www.LESPATEX.SI
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Podatki Metoda  Proizvod Enote
Zahteve 
skladno 
z UEAtc

Mehansko pritrjen sistem Sistem z lepljenjem Sistem z obremenitvijo
RENOLIT 

ALKORPLAN F
RENOLIT 

ALKORPLAN A
RENOLIT 

ALKORPLAN L

1,5 mm 1,8 mm 1,5 mm 1,5 mm

Natezna trdnost EN 12311-2 (A) L ≥ 800 1298 1278 1170 (UEAtc. L ≥ 650) 814 N/50 mm

T ≥ 800 1203 1224 1204 (UEAtc. T ≥ 650) 775 N/50 mm

Raztezek pri pretrgu EN 12311-2 (A) L ≥ 15 19 18 80 (UEAtc. L ≥ 40) 246 %

T ≥ 15 21 19 99 (UEAtc. L ≥ 40) 236 %

Dimenzijska stabilnost 
(6h pri 80°C)

EN 1107-2 L ≤ 0,5 -0,1 -0,2 -0,27 (UEAtc. L ≥ 1,0) -0,02 (UEAtc. L ≥ 0,3) %

Upogljivost pri nizki temperaturi 
(-20°C)

EN 495-5 -25 -25 -25 -25 -25 °C

Odpornost proti trganju ob 
žeblju

EN 12310-1 L ≥ 150 603 630 381 446 N

T ≥ 150 608 670 389 447 N

Odpornost razslojevanja spoja EN 12316-2 ≥ 80 143 155 95 160 N/50 mm

Upor prehodu pare (µ) EN 1931 - 20.000 20.000 20.000 20.000 -

Odpornost na statični prebod EN 12730 - 20 20 20 20 kg

Dimenzije širina/dolžina - - 1,05m (20m dolžina)*

1,60m (15m dolžina)*

2,10m (15m dolžina)

1,60m (15m dolžina)

2,10m (15m dolžina)

2,10m (15m dolžina)* 2,05m (15m dolžina) kg

Teža - - 1,95 kg/m2 2,25 kg/m2 2,25 kg/m² 1,96 kg/m2 kg

*na voljo v seriji  RENOLIT ALKORBRIGHT L = vzdolžno, T = prečno


