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REFLEX FD
To hydroizolacyjna, płynna folia dachowa, tworząca bezspoinowe, wysokoelastyne, wytrzymałe uszczel-
nienie powierzchni dachowych. To jednocześnie powłoka odbijająca promienie słoneczne. Chroni dach oraz 
pomieszczenia pod nim przed nadmiernym nagrzaniem – tzw. technologia „zimnego dachu”. To idealne  
rozwiązanie na stare jak i nowe pokrycia dachowe!
  Materiał naprawczy dla istniejących izolacji dachowych bez konieczności zrywania starego pokrycia.
  Skutecznie likwiduje nieszczelności na dachach z betonu, płyt azbestowych (eternit), papy, gontu  
  papowego, powłok bitumicznych, dachówki cementowej, dachówki ceramicznej, blachy, membran  
  PVC, płyt EPS i XPS oraz zamknięto-komorowych pianek PUR.
  Zapewnia wysoką odporność pokryć dachowych na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
  Mostkuje rysy i spękania podłoża, zachowując doskonałą wytrzymałość mechaniczną.
  Tworzy bezspoinową warstwę ochronną w klasie odporności Broof(t1). Produkt SAMOGASNĄCY!

Ze względu na swój jasny kolor REFLEX FD posiada wysoki współczynnik odbicia światła, co znacznie 
ogranicza nagrzanie pokryć dachowych, szczególnie pap bitumicznych.
  Zmniejsza temperaturę pokryć dachowych i pomieszczeń znajdujących się pod nimi.
  Przedłuża żywotność pokryć dachowych i obniża koszty ich konserwacji.
  Poprawia warunki cieplne wewnątrz budynku i w jego otoczeniu.
  Ma wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń chłodzących.
  Poprawia bilans energetyczny klimatyzowanych poddaszy.

PORÓWNAJ !

DACH BEZ POWŁOKI  
REFLEKSYJNEJ

DACH Z POWŁOKĄ REFLEKSYJNĄ  
REFLEX FD

odbicie 17%

Podwyższona temperatura dachu i pomieszczeń
Mniejsza żywotność powłok dachowych 

Większe zużycie energii na urządzenia chłodzące

Obniżona temperatura
Trwałość
Oszczędność

odbicie > 80%

PROFLEX FD
Jest barwną, elastyczną, 1-komponentową, płynną, bezrozpuszczalnikową, hydroizolacyjną folią dachową  
i powłoką ochronną do betonu na bazie wodnej dyspersji polimerów. 
  Elastyczny, bezspoinowy, o dużej przyczepności oraz wodoszczelności, wytrzymałości mechanicz- 
  nej, odporności na skurcz.
  Może być aplikowany na powierzchniach pochylonych, również na powierzchniach pionowych  
  i sufitowych.
  O optymalnych właściwościach roboczych, czasie otwartym i łatwości nanoszenia różnymi meto- 
  dami przy braku tendencji do spływania.
  Odporny na cykle zamrażania i inne wpływy atmosferyczne.
  Odporny na promienie ultrafioletowe (UV).
  Mostkuje rysy i spękania podłoża powstałe po nałożeniu powłoki.
  Doskonale wiąże włókna azbestowe.
  Chroni powierzchnie przed działaniem agresywnej atmosfery miejskiej i przemysłowej.
  Nadaje estetyczny wygląd budynkom.

PROFLEX FD stosowany jest jako barwna, dekoracyjna powłoka dachowa.
Jest także układany jako wodochronna powłoka na podłożu z:
  betonu, płyt azbestowych (eternit),
  papy, gontu papowego, powłok bitumicznych,
  dachówki cementowej, dachówki ceramicznej,
  blachy, membran PVC, płyt EPS i XPS, zamknięto-komorowe pianki PUR.
  na pochylonych powierzchniach dachów budynków mieszkalnych, przemysłowych 
  i użyteczności publicznej.

Stosując produkt PROFLEX FD otrzymuje się bezspoinowe zabezpieczenie powierzchni dachowej przed 
opadami atmosferycznymi. 

REFLEX TG
Środek gruntujący na bazie dyspersji tworzyw sztucznych. Po związaniu tworzy jednolitą powierzchnię 
przygotowaną do naniesienia powłoki ochronnej. Dedykowany pod materiały REFLEX FD oraz PRO-
FLEX FD. 
Materiał przeznaczony do gruntowania:
  podłoży z materiałów bitumicznych (poza smołą),
  płyt włóknisto-cementowych,
  blach pokrytych powłoką antykorozyjną,
  podłoży mineralnych.

Materiał wiąże pyły, polepsza nośność i wyrównuje chłonność podłoży. Może być stosowany przy 
dachach o różnym nachyleniu także na powierzchniach pionowych.
  Jednoskładnikowy.
  O działaniu wyrównującym chłonność podłoża i wzmacniającym.
  Łatwy w aplikacji.
  Dobrze penetrujący.
  Bezzapachowy i ekologiczny.

ceglasty zielony antracyt beżowoszary

Dostępna kolorystyka:

OCHRONA I RENOWACJA DACHóW  
PRZY użYCIu PRODuKtóW WYSOKIEJ JAKOśCI

Renowacja dachu to niemałe i kosztowne przedsięwzięcie, dlatego też należy staranie dobrać odpo-
wiednią technologię aby skutecznie zabezpieczyć dach na lata. Proponujemy innowacyjne rozwiązania 
materiałowe, które przy zachowaniu walorów estetycznych zniwelują powstałe uszkodzenia pokrycia 
dachowego, jednocześnie zapewniając szczelną hydroizolację odporną na zmienne warunki pogodowe.
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