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Tehnični podatki KÖSTER TPO SK (FR) 

Številka izdelka RT 815 SK (FR) 

Opis S flisom podložena samolepilna 
TPO Strešna membrana 

Nanos Samolepilna enoplastna strešna hidroizolacija 
za različne vrste podlag  

Vgradnja V skladu s KÖSTER TPO Navodili za 
vgradnjo 

Zgornja stran KÖSTER TPO 

Spodnja stran S flisom podložena samolepilna plast 

Ojačitev Steklena mrežica 

Dolžina 20 m / rola 

Širina 1.05 m 

Skupna debelina 1.9 mm 

Učinkovita debelina: 1.5 mm 
 

CE Certifikat 
 

 

 

 

možna vgradnja na epS toplotno izolacijo!

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Uradni ekskluzivni distributer za Slovenijo
HAVE d.o.o.
Tel.: +386 51 454 386
info@have.si; www.koster.si 

Vaš KonTaKTTehnični podaTKi



hitro. Varno. enostavno. 

Te tri besede opisujejo lastnosti, ki odlikujejo KÖSTER TPO 
SK (FR) Strešne membrane. Z združitvijo TPO Strešnih 
membran, posebnega poliestrskega flisa in samolepilne 
tehnologije je zagotovljena hitra in varna vgradnja, ki 
vam prihrani čas in denar.    

KÖSTER TPO SK (FR) je sistem enoslojne strešne kritine. 
Samolepilni sloj zagotavlja takojšen in dolgotrajen 
oprijem, hkrati pa zagotavlja optimalno zaščito pred 
vetrom (sunki vetra). Preklopi so varjeni z vročim zrakom, 
kar zagotavlja enostavno in varno vgradnjo. Težko bomo 
našli material, ki je bolj primeren za hidroizolacijo streh 
kot je to termoplastični poliolefin (TPO). 

KÖSTER TPO SK (FR) Strešne membrane so odporne na 
točo, UV stabilne in ohranjajo visoko fleksibilnost tudi 
pri zelo nizkih temperaturah – vse do - 50 °C. Sredinsko 
vgrajena mrežica iz steklenih vlaken membrani 
zagotavlja visoko dimenzijsko stabilnost.  Strešne 
membrane KÖSTER TPO SK (FR) ne vsebujejo mehčal in so 
kompatibilne z vsemi vrstami izolacij. 

KÖSTER TPO SK (FR) Strešne membrane imajo klasifikacijo 
Broof (t1) in v skladu z DIN 4102-7 izpolnjujejo zahteve 
za »trde strehe«. Poleg tega so KÖSTER TPO SK (FR) 
Strešne membrane primerne za direktno vgradnjo na EPS 
toplotno izolacijo. 

Samolepilne
KÖSTeR Tpo STRešne membRane

pomembne lastnosti na kratko:

•	 Hitra in enostavna vgradnja
•	 Odličen oprijem na različne podlage
•	 Donosnost: dolga življenjska doba 
     (brez sprememb na staranje)
•	 Maksimalna zaščita pred sunki vetra
•	 Enoslojna hidroizolacija
•	 Kompatibilne z bitumnom
•	 Visoka mehanska in temperaturna obstojnost
•	 UV stabilne
•	 Odporne na korenine 
•	 Brez mehčal
•	 Ne onesnažujejo podtalnice
•	 Ohranjajo fleksibilnost in elastičnost pri nizkih 

temperaturah   
KÖSTeR Tpo SK (FR)

Prilepite tu

možna vgradnja na epS toplotno izolacijo!

KÖSTER TPO SK (FR) Membrana


