POKRYCIA DACHOWE I RYNNY

DACHÓWKI BITUMICZNE

GONT Y BITUMIC Z NE

Gonty bitumiczne Katepal przeznaczone są do

Zalety gontów Katepal

Usługi:

krycia dachów o kącie nachylenia od 12° do 80°,

l gonty bitumiczne Katepal są bardzo trwałe,

l doradztwo techniczne l montaż l transport

przy kącie nachylenia dachu od 12° do 18° nie-

estetyczne, samoprzylepne, w całości modyfiko-

l szkolenia

zbędna jest warstwa papy podkładowej na całej

wane elastomerem SBS, co wpływa na wysoką

powierzchni dachu, przy kącie nachylenia powyżej

jakość produktu

18° niezbędny jest pas papy szer. 1 m na krawę-

l są elastyczne, nie pękają, odporne na zjawi-

dziach nadokapowych.

ska atmosferyczne i starzenie
l dachy pokryte gontami Katepal są niezwykle

Materiał: wykonane z maty z włókna szklanego,

ciche nawet w czasie największych nawałnic

impregnowanego, pokrytego masą bitumicz-

i tym samym zapewniają wysoki komfort miesz-

ną, modyfikowane elastomerem SBS, pokryte

kańcom

posypką mineralną lub ceramiczną

l montaż jest łatwy i prawie bez odpadów

Kształty: sześciokątne, prostokątne Rocky, niere-

l stanowią stylowe i piękne pokrycie dachowe,

gularne Ambient, laminowane Mansion, prosto-

zajmując trwałe miejsce wśród stosowanych

kątne 3T oraz NOWOŚĆ 2020: gonty MANSION.

w Polsce pokryć dachowych

Kolory: czerwony, zielony, brązowy, szary, czar-

l cieszą się uznaniem i bardzo dobrą opinią

ny, miedziano-brązowy, piaskowy, niebieski,

wśród nabywców

jesienny, terakota, mahoniowy; wzory: gładkie,
cieniowane, mieszane

Informacje dodatkowe

Temp. układania [°C]: od +5 do +25

Kraj produkcji: Finlandia

Masa 1m2 [kg]: 9

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna, przez sieć

Akcesoria: pasy brzegowo-kalenicowe, taśmy

dystrybutorów

specjalne (wykonane z tego samego materiału

Gwarancja: do 30 lat pod warunkiem montażu

co gonty i wzmocnione osnową poliestrową),

zgodnego z instrukcją i spełnienia wymagań

uszczelniacz K-36

Aprobaty i certyfikaty:

Klasyfikacja ogniowa: pokrycie trudno zapal-

l gonty produkowane zgodnie z Normą

ne, nierozprzestrzeniające ognia

Europejską EN 544 i oznakowane znakiem CE,

Podłoże: deski, sklejka wodoodporna lub płyta

l Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)

OSB
Montaż: za pomocą ocynkowanych gwoździ
papowych, powierzchnia spodnia samoprzylepna ulega wulkanizacji pod wpływem promieni
słonecznych
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ROCKY Czerwony

AMBIENT Srebrny koral

JAZZY Czerwony

ROCKY Miedziano-brązowy

JAZZY Szary

FORTE Havana

MANSION Bran

AMBIENT Srebrny koral

FORTE Sahara
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