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Sisteme de acoperişuri TPO

Sisteme de acoperişuri Firestone UltraPlyTM TPO
Firestone: peste un secol de experienţă
Firestone Building Products a intrat în industria comercială a
construcţiilor de acoperişuri în 1980, beneficiind de o experienţă de
peste 100 de ani de succese şi inovaţii în tehnologia polimerilor de
cauciuc. În prezent, această companie este unul din cei mai importanţi
producători din domeniul sistemelor comerciale de acoperişuri de calitate. Firestone doreşte să ofere o gamă completă de soluţii adaptabile
pentru acoperişuri de înaltă performanţă. Această misiune se reflectă în
dezvoltarea sistemelor de acoperişuri Firestone UltraPly TPO.

Firestone UltraPly TPO:
soluţie pentru acoperişuri de culori deschise
Firestone UltraPly TPO este soluţia inteligentă pentru acoperişuri
ecologice de culori deschise care combină aspectul estetic plăcut cu
o protecţie deosebită la radiaţii ultraviolete şi intemperii, împreună cu
o rezistenţă remarcabilă a îmbinărilor. Firestone UltraPly TPO este o
membrană flexibilă poliolefină pentru acoperişuri FPO, produsă prin
turnarea unui cauciuc etilen-propilenic într-o matrice polipropilenică
ranforsată cu o ţesătură poliesterică. Membrana întărită prin această
metodă combină rezistenţa la intemperii a cauciucului cu capacitatea
de sudare la cald a termoplasticului, sub formă de foi flexibile cu o
planeitate excelentă.
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Beneficiile unice ale UltraPly TPO
Sistemele de acoperişuri Firestone UltraPly oferă o combinaţie unică
de caracteristici şi beneficii demonstrate pe acoperişuri din întreaga
lume.

Aplicare uşoară
Firestone UltraPly TPO este disponibilă în lăţimi de până la 3,05
metri, care asigură o acoperire rapidă şi economică. Aceasta constă
într-o membrană ce oferă opţiuni variate de instalare în cadrul proiectelor de renovare şi construcţie a acoperişurilor cu pantă redusă.

Lipire cu aer cald
Lipirea la cald a membranelor Firestone UltraPly TPO oferă o instalare
rapidă şi economică, în condiţii de calitate constantă şi înaltă rezistenţă.
Lipirea la cald formează o îmbinare omogenă prin sudarea foilor
superioară şi inferioară. Procesul de lipire a membranei UltraPly TPO permite montarea acesteia în orice anotimp şi în condiţii meteorologice diverse.

Rezistenţă la intemperii şi durabilitate superioare
Membrana Firestone UltraPly TPO nu conţine plastifianţi sau
substanţe ignifuge pe bază de halogen, având astfel o rezistenţă
remarcabilă la radiaţii ultraviolete şi ozon. Această membrană
prezintă, de asemenea, o rezistenţă sporită la alge, ciuperci şi la
substanţele chimice utilizate la acoperişuri.

Capacitate excelentă de reflexie
Suprafaţa de culoare deschisă a Firestone UltraPly TPO reflectă razele solare înainte ca acestea să poată fi absorbite şi transformate în
energie termică, îmbunătăţind astfel eficienţa energetică a clădirii.

Culoare
Culorile standard ale membranei Firestone UltraPly TPO sunt alb şi gri.
Firestone UltraPly TPO – Informaţii produs
Linie Produs
Membrană
Grosime
Lăţime
Lungime
Greutate
Proprietăţi fizice
Proprietate
Etanşeitate
Rezistenţă la întindere (L/T)
Elongaţie (L/T)
Rezistenţă la sarcină statică – substrat moale
Rezistenţă la sarcină statică – substrat dur
Rezistenţă la impact – substrat moale
Rezistenţă la impact – substrat dur
Rezistenţă la rupere (L/T)
Rezistenţă la exfoliere a îmbinării
Rezistenţă la forfecare a îmbinării
Pliabilitate la temperatură scăzută
Expunere UV
Rezistenţă la rădăcini
Proprietăţi anti-incendiu
Proprietate
Reacţie la incendiu
Comportament la incendiu extern

Dimensiuni UE
1,2 - 1,5 - 1,8
1,5 - 2,0
30,5
1,2 - 1,5 - 1,8

Dimensiuni SUA
1,1 - 1,5
1,52 - 2,44 - 3,05
30,5
1,1 - 1,5

Unitate
mm
m
m
kg/m²

Metodă de încercare
EN 1928 (B)
EN 12311-2 (A)
EN 12311-2 (A)
EN 12730 (A)
EN 12730 (B)
EN 12691 (B)
EN 12691 (A)
EN 12310-2
EN 12316-2
EN 12317-2
EN 495-5
EN 1297
EN 13948

Valoare declarată
admis
≥ 800
≥ 20
≥ 25
≥ 25
≥ 2000
≥ 800
≥ 400
≥ 100
≥ 800
≤ -45
admis
admis

Unitate

Standard
EN 13501-1
EN 13501-5

Clasificare
E
BROOF(t1)

N/50 mm
%
kg
kg
mm
mm
N
N/50 mm
N/50 mm
°C

Pentru informaţii actualizate şi detalii suplimentare, vă rugăm să vizitaţi www.firestonebpe.com.
Buletinele de test şi/sau copii ale documentelor de omologare a membranelor menţionate sunt disponibile la
cerere.
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Preocupare pentru mediu
Firestone Building Products este dedicat protecţiei mediului. Toate facilităţile de producţie ale companiei funcţionează
în conformitate cu un sistem de management de mediu care îndeplineşte cerinţele ISO 140001. Această certificare
demonstrează încă o dată angajamentul companie pentru protecţia mediului.

Membrană ecologică
Firestone UltraPly TPO este o membrană pentru acoperişuri
termoreflectivă şi eficientă din punct de vedere energetic. Formula
fără conţinut de clor, halogen şi plastifianţi în combinaţie cu metoda
de lipire la cald contribuie în mod suplimentar la protecţia mediului.
Membrana TPO este, de asemenea, uşor reciclabilă. Aceste beneficii
ecologice transformă Firestone UltraPly TPO într-o soluţie eficientă din
punctul de vedere al protecţiei mediului.

Sistemul de acoperiş vegetal
Datorită preocupării tot mai mari pentru protecţia mediului,
acoperişurile vegetale devin o imagine obişnuită în peisajul nostru.
Firestone UltraPly TPO a trecut cu succes încercarea FLL de rezistenţă
la străpungerea rădăcinilor în acoperişuri vegetale. Această membrană
este ideală pentru utilizarea în combinaţie cu sisteme complexe
de acoperişuri vegetale pe bază de vegetaţie sedum cu întreţinere
redusă.
Beneficiile de mediu ale unui sistem de acoperiş vegetal sunt multiple:
• Reducerea efectului „insulă de căldură urbană”
Acoperişurile vegetale previn reflexia căldurii în atmosfera
înconjurătoare. În plus, plantele de pe acoperişurile vegetale
„transpiră”, provocând răcirea aerului din jurul lor.
• Reducerea costurilor pentru energie
Acoperişurile vegetale asigură proprietăţi excelente de izolare şi
oferă căldură în timpul iernii şi răcoare în timpul verii.
• Gestionarea apelor pluviale
Acoperişurile vegetale reprezintă o metodă excelentă de asigurare
a retenţiei şi evaporării apelor pluviale.
• Noi habitate pentru plante şi animale
Acoperişurile vegetale creează un habitat natural pentru fauna şi
flora locală.
• Creşterea calității aerului
Acoperişurile vegetale contribuie la purificarea aerului prin filtrarea prafului şi substanţelor poluante şi conversia CO2 în oxigen.
• Reducerea poluării fonice
Acoperişurile vegetale oferă o izolare fonică excelentă prin atenuarea zgomotului provenit din exteriorul clădirii.
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Soluţii de încredere pentru toate nevoile
Membrana uşoară, flexibilă şi ranforsată Firestone UltraPly este proiectată pentru a oferi performanţe constante în
majoritatea aplicaţiilor comerciale de acoperişuri. Firestone oferă opţiuni variate de instalare, adecvate celor mai
dificile proiecte de renovare şi construcţie de acoperişuri.

Sistemul Firestone UltraPly TPO cu fixare mecanică
Sistemul Firestone UltraPly TPO utilizează folii cu o lăţime de până la
2,44 m. Lăţimea foliei utilizate şi modelul de prindere sunt adaptate
pentru sarcini specifice ale vântului. Foile adiacente sunt suprapuse
pe o lungime de cel puţin 150 mm şi fixate cu plăci şi mijloace de prindere omologate, plasate la aproximativ 50 mm de marginea panoului
interior. Suprapunerile laterale dintre foliile adiacente au o lungime de
minimum 75 mm. Panourile sunt lipite la cald folosind echipamente
conforme cu specificaţiile Firestone. Zonele periferice ale acoperişului
şi orificiile sunt nivelate în conformitate cu specificaţiile Firestone.

Sistemul Firestone UltraPly TPO cu aderenţă totală
În cazul sistemului Firestone UltraPly TPO cu aderenţă totală, foliile TPO
sunt lipite complet pe un substrat adecvat cu ajutorul unui adeziv de
contact. Foliile adiacente sunt suprapuse pe o lungime de cel puţin 75
mm şi sudate la cald. Zonele periferice ale acoperişului şi orificiile sunt
nivelate în conformitate cu specificaţiile Firestone.
Sistemul cu aderenţă totală poate fi utilizat la orice acoperiş a cărui
structură este compatibilă cu sistemul de fixare a izolaţiei şi care oferă
o rezistenţă suficientă la smulgere. Izolaţia utilizată trebuie să fie
compatibilă cu adezivii de contact Firestone.

Sistemul Firestone UltraPly TPO cu lest
Sistemul Firestone UltraPly TPO cu lest utilizează folii TPO aşezate liber
pe un substrat adecvat. Foliile adiacente sunt suprapuse pe o lungime
de cel puţin 75 mm şi sudate la cald. Zonele periferice ale acoperişului
şi orificiile sunt nivelate în conformitate cu specificaţiile Firestone. După
lipire, membrana TPO este fixată cu pietriş de râu sau pietre plate de
pavaj cu o greutate minimă de 50 kg/m2. Acest sistem poate fi utilizat
la orice acoperiş care suportă greutate suplimentară a lestului şi a cărui
înclinare nu depăşeşte raportul 1:6.
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Gamă completă de accesorii
Firestone a dezvoltat o gamă completă de accesorii pentru sistemele sale de acoperişuri UltraPly TPO, care îndeplinesc
cerinţele de construcţie şi montare ale mai multor tipuri de aplicaţii. Astfel, proprietarii şi proiectanţii clădirilor beneficiază
de toate componentele necesare unui sistem de acoperiş complet de la Firestone Building Products.

Materiale de nivelare
Firestone UltraPly TPO Inside/Outside Molded Corners sunt fabricate din
membrană termoplastică poliolefină şi este utilizat pentru nivelarea colţurilor
interioare şi exterioare şi a penetrărilor pătrate.
Firestone UltraPly TPO Molded Pipe Boots sunt fabricate din membrană
termoplastică poliolefină şi este utilizat pentru nivelarea penetrărilor rotunde.
Firestone UltraPly TPO T-joint Covers sunt fabricate din membrană
termoplastică poliolefină neranforsată, utilizată pentru etanşarea tuturor
îmbinărilor în T de la intersectarea punctelor de lipire.
Firestone UltraPly TPO Unsupported Flashing este fabricat dintr-o membrană
termoplastică poliolefină neranforsată şi este utilizat în cazurile în care accesoriile
prefabricate nu sunt adecvate.

Adezivi şi agenţi de curăţare
Firestone UltraPly TPO Bonding Adhesive este un adeziv de contact pe bază de
solvent, utilizat pentru lipire TPO pe lemn, metal, zidărie şi alte substraturi adecvate.
Firestone Clear Splice Wash este proiectat pentru curăţarea şi pregătirea membranelor TPO contaminate cu substanţe străine.

Materiale de etanşare
Firestone UltraPly TPO Cut Edge Sealant este un material de etanşare pe
bază de polimeri, utilizat pentru a etanşa toate marginile tăiate ale membranei
Firestone UltraPly TPO.
Firestone Pourable Sealer este un material de etanşare cu conţinut 2/3 poliuretan, utilizat pentru umplerea şi sigilarea spaţiilor goale ale penetrărilor.
Firestone Water Block Sealant este un material de etanşare pe bază de butil,
utilizat pentru impermeabilizarea punctelor de lipire. Se aplică prin compresie.
Firestone General Purpose Sealant este un material de etanşare de culoare
albă, utilizat pentru etanşarea tuturor marginilor tăiate ale membranei Firestone
UltraPly TPO şi ca agent de etanşare universal.

Şuruburi, plăci şi alte accesorii
Firestone Fasteners (de forme variate) sunt utilizate pentru prinderea mecanică a
plachetelor bordurate HD, a barelor de fixare şi/sau a panourilor izolante pe substrat.
Firestone HD Seam Plates sunt plăci de oţel galvanizat cu o lăţime de
60 mm, utilizate pentru fixarea membranei UltraPly TPO.
Firestone Termination Bar este un profil de aluminiu extrudat,
utilizat la fixarea şi etanşarea terminaţiilor etanşărilor (de exemplu, parapete şi socluri).
Firestone TPO Eco Walkway Pad este compus din EPDM şi TPO reciclat şi utilizat pentru protejarea membranelor TPO în zonele cu trafic normal.
Firestone TPO Coated Metal este produs dintr-o membrană TPO flexibilă
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laminată neranforsată, din oţel galvanizat, şi utilizat ca element de nivelare.

Firestone: tradiţia calităţii
Pentru Firestone, calitatea înseamnă îmbunătăţire continuă şi îndeplinirea nevoilor şi aşteptărilor
clienţilor de la produse performante.

Cercetare și dezvoltare
Pentru a asigura calitatea produselor încă dinainte de procesul de fabricaţie,
fiecare componentă a sistemelor de acoperişuri UltraPly TPO ale Firestone
este proiectată şi testată de ingineri şi chimişti calificaţi din Departamentul de
Cercetare şi Dezvoltare al companiei.

Fabricaţie de calitate
Toate fabricile Firestone Building Products utilizează echipamente de ultimă
generaţie. Firestone Building Products apliică norme stringente de control
al calităţii începând de la selectarea materiilor prime şi până la procesul de
fabricaţie şi de testare a produselor finite. Uzina de producere a TPO a primit
certificatul ISO 9001 pentru sistemul de management al calităţii şi certificatul
ISO 14001 pentru sistemul de management de mediu.
Membranele Firestone UltraPly TPO au obţinut omologarea europeană CE,
ceea ce demonstrează că aceste produse şi metodele asociate de fabricaţie
îndeplinesc cele mai recente cerinţe de rezistenţă mecanică şi stabilitate,
securitate în caz de incendiu, igienă, sănătate şi protecţie a mediului, siguranţă în
utilizare, protecţie fonică, economie de energie şi retenţie a căldurii, durabilitate,
utilizare şi identificare.

Calitatea instalării
Sistemele de acoperişuri Firestone UltraPly TPO sunt montate de contractori
profesionişti autorizaţi de Firestone, care împărtăşesc angajamentul nostru
pentru calitate în instalare.

Servicii de asistenţă pe teren
Asistenţa şi instruirea oferite de Firestone sunt la înălţime. Tehnicienii noştri de
teren oferă asistenţă profesională la începerea lucrărilor, efectuează inspecţii ale
instalării şi asigură instruirea la faţa locului a echipei de lucru.

Omologări
UltraPly TPO a primit mai multe omologări şi clasificări în industria construcţiilor,
în funcţie de sistemul şi ansamblul în cauză. Acesta deţine Agrementul Tehnic
European (ETA) conform codului ETA G006 pentru sisteme de impermeabilizare a
acoperişurilor cu fixare mecanică. Sistemele de acoperişuri Firestone UltraPly TPO au
obţinut indicele de rezistenţă la incendiu BROOF (t1) la încercarea în conformitate cu
standardul EN 1187-1 şi sunt omologate pentru utilizare în construcţii autorizate de
consorţiul de asigurări Factory Mutual (FM).

7

București
013604, sector 1, Șos. Odăii nr. 283-285
T: 031 432 77 64
Brașov
500483, Calea Feldioarei nr.75C
T: 0268 549 278
Cluj-Napoca
400398, Str. Orăştie nr.10, depozit 15
(în incinta Parc Logistic Transilvania)
T: 0264 403 998

Iași
700381, Str. Ignat nr.4
T: 0232 262 494
Târgu-Mureș
540229, Str. Duzilor nr.2
T: 0265 306 530
Timișoara
300514, Str. Ovidiu Cotruș nr.26
T: 0256 400 486
www.ravago.ro

Această broşură are numai scopul de a prezenta produsele şi specificaţiile Firestone. Informaţiile pot fi modificare fără preaviz. Toate produsele şi specificaţiile sunt prezentate cu greutăţi şi măsurători aproximative. Pentru detalii complete privind produsele,
consultaţi datele tehnice publicate la adresa www.firestonebpe.com. Firestone îşi asumă răspunderea pentru furnizarea unor materiale de calitate care îndeplinesc specificaţiile publicate pentru produsele Firestone. Având în vedere că nici Firestone nici
reprezentanţii săi nu profesează arhitectura, Firestone nu exprimă nicio opinie despre şi îşi declină orice responsabilitate legată de stabilitatea oricărei structuri pe care se pot amplasa produsele sale. Dacă apar probleme legate de stabilitatea unei structuri
sau de capacitatea sa de a susţine în mod corespunzător o instalare planificată, recomandăm proprietarului să solicite în prealabil opinia unui inginer de structuri. Firestone nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio defecţiune structurală sau orice pagube
rezultate şi nici un reprezentant Firestone nu este autorizat să modifice aceste precizări legale.
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