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RENOLIT ALKORDESIGN

EXCELLENCE
IN ROOFING
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Skola (Beļģija)
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RENOLIT ALKORDESIGN sistēma
RENOLIT ALKORDESIGN sistēmai ir vertikāls rievojums, kas
atgādina valcēto jumta segumu un svina plātņu jumtus,
bet tā nesver tik, cik alumīnijs, cinks, varš vai svins, un
arī izmaksas ir citas, kā arī tās balstīšanai nav vajadzīga
smagsvara jumta konstrukcija. Sistēma ir izstrādāta augstām
estētiskām prasībām atbilstošu horizontālu, vertikālu, slīpu
un liektu jumtu hidroizolēšanai. RENOLIT ALKORDESIGN
var klāt ne tikai uz vienkāršām konstrukcijām, bet arī uz
sarežģīti veidotiem jumtiem. Šo sistēmu plaši izmanto visā
Eiropā gan jaunbūvēs, gan rekonstrukciju projektos.
Daudzi arhitekti un pasūtītāji izvēlētos tradicionālos cinka
(vai vara) jumtus to estētiskās pievilcības dēļ, tomēr no
šādas izvēles attur augstās materiālu izmaksas. RENOLIT
ALKORDESIGN sistēma sniedz iespēju ietaupīt līdz pat
40%, ņemot vērā vairākus faktorus:

- Zemas materiālu izmaksas: pēdējo gadu laikā starpība
starp sintētisko materiālu izmaksām un dažādu metāla
sistēmu izmaksām ir krasi palielinājusies, un līdz ar to
RENOLIT ALKORDESIGN sistēmas izmantošana ir kļuvusi
daudz pievilcīgāka, turklāt necieš pabeigtas ēkas vizuālā
kvalitāte.
- Ātra un ērta uzklāšana; vienkāršā uzklāšana pat uz tādiem
jumtiem, kam ir sarežģīti liekumi vai stāvas slīpnes, ļauj
ātri iegūt ūdensnecaurlaidīgu segumu; to visu papildina
RENOLIT UK tehniskās nodaļas speciālistu dizaina kompetence un RENOLIT pilnvaroto darbuzņēmēju profesionālā pieredze. (Skatiet www.renolit.com/roofing).

Privātmājas (Nīderlande)
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Suņu patversme (Apvienotā Karaliste)
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RENOLIT ALKORDESIGN sistēmas priekšrocības

RENOLIT ALKORDESIGN sistēmai ir vertikāls rievojums, kas
atgādina valcēto jumta segumu un svina plātņu jumtus,
bet tā nesver tik, cik alumīnijs, cinks, varš vai svins, un
arī izmaksas ir citas, kā arī tās balstīšanai nav vajadzīga
smagsvara jumta konstrukcija.
RENOLIT ALKORPLAN izvirzītie profili tiek piemetināti
RENOLIT ALKORPLAN jumta loksnei, izveidojot valcēta vai
profilēta metāla jumta estētisko pievilcību un vienlaikus
nodrošinot viena slāņa seguma priekšrocības:

- Ūdensdroša sistēma ar sakausētām šuvēm, kas nelaiž cauri
ūdeni pat visstiprākajās lietusgāzēs.
- RENOLIT ALKORPLAN augstais ūdens tvaika caurlaidības
koeficients ļauj jumtam elpot, mazinot kondensēšanās
risku un novēršot ventilācijas problēmas.
- Ātrais ieklāšanas laiks nozīmē izmaksu ietaupījumu līdz
pat 40% apmērā.
- RENOLIT ALKORPLAN elastība ļauj ērti hidroizolēt slīpnes,
iedobes un profilus.
- Membrānas un jumta klājuma sistēmas mazais svars.
- Neliela uzturēšana.
Parasti ir jāveic tikai vizuāla apskate un noteku un izvadu
rutīnas tīrīšana.
- Siltināto jumtu risinājums, kas tiek piedāvāts ar RENOLIT
ALKORDESIGN sistēmu, palīdz samazināt iekštelpās
dzirdamos trokšņus (krusu, lietusgāzes).

Novotel (Apvienotā Karaliste)

Karaliskā Veterinārā koledža (Apvienotā Karaliste)

Golfa kluba ēka (Nīderlande)
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Rosemount slimnīca (Apvienotā Karaliste)
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Ekonomiska pieeja estētisku jumta segumu izveidē

RENOLIT ALKORDESIGN profili
Standarta RENOLIT ALKORPLAN F
PVC-P jumta seguma membrāna
Konstrukcija

Aizrautība ar hidroizolāciju

Krāsu toņi

RENOLIT ALKORDESIGN sistēma sastāv no 2 elementiem:
- standarta RENOLIT ALKORPLAN F PVC-P seguma
membrānas
- štancētiem RENOLIT ALKORPLAN PVC-P profiliem, kas
ar karstu gaisu tiek piemetināti seguma membrānai

RENOLIT HIDROIZOLĀCIJA ir izstrādājusi krāsu toņu
gammu, kas paredzēta RENOLIT ALKORDESIGN sistēmai;
to piedāvā no noliktavām Apvienotajā Karalistē un Īrijā.
Svina pelēks

Ogļpelēks

Vara zaļš

Terakotas

73321

79851

60884

82119

Profilu modeli var pielāgot atbilstoši dažādiem dizainiem
un arhitektoniskām prasībām.
Citi toņi ir pieejami pēc pasūtījuma. Krāsu toņu
pieejamība citās valstīs ir atkarīga no ēkas ģeogrāfiskās
atrašanās vietas.

25

50

Ir divi standarta profilu dizaini:
Large izmēra profils un X-Large izmēra profils.

35

70

RENOLIT ALKORDESIGN
profils Large

RENOLIT ALKORDESIGN
profils X-Large

SQUAD.BE

Šajā brošūrā iekļautā informācija ir sniegta labticīgi un informatīvos nolūkos. Materiāla pamatā ir izdošanas brīdī pieejamā informācija, un tas var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Neko no šajā materiālā iekļautā nedrīkst
izmantot, lai mūsu izstrādājumus lietotu, neņemot vērā esošos patentus, sertifikātus, tiesiskās normas, nacionālos un vietējos noteikumus, tehniskās atestācijas vai specifikācijas vai šīs profesijas noteikumus par augstu kvalitāti
vai attiecīgo paraugpraksi. Pircējam ir jāpārliecinās, vai uz mūsu izstrādājumu importēšanu, reklamēšanu, iepakošanu, marķēšanu, salikšanu, piederību, īpašumtiesībām un lietošanu vai izmantošanu komerciālos nolūkos attiecas
konkrēti teritoriālie noteikumi. Pircējs arī ir vienīgais atbildīgais par gala lietotāja informēšanu un konsultēšanu. Specifiskos gadījumos vai novērojot lietošanas īpatnības, par ko šajos norādījumos nav sniegta informācija, ir svarīgi
sazināties ar mūsu tehniskā dienesta speciālistiem, kuri atkarībā no viņu rīcībā esošās informācijas un savas kompetences robežās sniegs padomus, kā rīkoties. Mūsu tehniskais dienests nevar uzņemties atbildību par darbu izpratni
vai izpildi. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību gadījumā, ja pircējs neievēro noteikumus, normatīvus un pienākumus. Krāsas atbilst EOTA pieprasītajai UV noturībai, tomēr laikā gaitā tās var dabiski mainīties. Garantija neattiecas
uz estētiskiem apsvērumiem gadījumā, ja bijis nepieciešams daļējs bojātas membrānas garantijas remonts. Izstrādājumu pieejamība dažādās valstīs atšķiras; lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar RENOLIT tehnisko nodaļu.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING
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RENOLIT ALKORPLAN
jumta segumu
izstrādājumiem un
sistēmām ir 10 gadu
standarta garantija;
tie ir jāieklāj apstiprinātiem
darbuzņēmējiem un jumtu
klājējiem, kuri ir izgājuši
RENOLIT apmācību un
pārbaudi.

Visas RENOLIT
hidroizolācijas
membrānas jumta
segumiem ir iekļautas
materiālu savākšanas un
pārstrādes programmā
ROOFCOLLECT®.

RENOLIT Iberica S.A.
ražotne Barselonā ir
saņēmusi sertifikātu
ISO 9001/14001.

RENOLIT Nordic A/S - Handelsselskab, Naverland 31 - 2600 Glostrup - DANMARK
T +45 43 64 46 33 - F +45 43 64 46 38 - renolit.nordic@renolit.com
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British Board of Agrément
sniegtais novērtējums
apliecina, ka Apvienotajā
Karalistē lietotās membrānas
RENOLIT ALKORPLAN F
paredzamais kalpošanas
laiks pārsniedz 35 gadus.
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