artykuł firmowy

Dlaczego warto wybrać gonty bitumiczne KATEPAL?
STEMA Sp. z o. o. jest firmą z wieloletnią tradycją i marką doskonałego
produktu, od 1990 roku jesteśmy obecni na rynku budowlanym. Strategią
firmy STEMA jest świadczenie usług na poziomie pozwalającym spełniać
oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów przy jednoczesnym
zagwarantowaniu najwyższej jakości oferowanych towarów oraz stosowaniu
najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych.
Zapewniamy inwestorom fachowe porady i doradztwo. Swoje działania
opieramy na zdobytym przez lata doświadczeniu, wiedzy i kompetencji wysoko
wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Staranny dobór produktów do obrotu
handlowego pod kątem najwyższej jakości sprzyja satysfakcji i zadowoleniu
wszystkich klientów firmy nie tylko w momencie zakupu, ale i w przyszłości.

„To była straszna noc. Wiatr rzucił się z całą

krzywizny i śmiałe linie? Dla gontu bitu-

w niskich temperaturach, nie pękają,

wściekłością na dom. Fale deszczu chło-

micznego nie ma dachów nie do pokrycia!

są wytrzymałe na wielokrotne zginanie.

stały okna. Bez litości. Grad uporczywie

‒ Montuj gont na goncie. Dachówka

Cecha ta jest szczególnie cenna na eta-

biczował świeżo położony dach gładkimi

bitumiczna jest lekka i stosunkowo tania.

pie montażu, przy wykańczaniu krawę-

kulami lodu. Dobrze, że dzieci śpiące na

Dlatego też jeśli zapragniemy kiedyś

dzi i załamań, dodatkowo mają większą

poddaszu tego nie słyszały...”

zmienić kolor albo kształt gontu na dachu,

odporność na rozdzieranie, są bardziej

Nie mogły słyszeć, bo to nie był zwykły

będziemy mogli to zrobić bez koniecz-

wytrzymałe na zjawiska atmosferyczne

dach. Pokryty był gontem bitumicznym -

ności zrywania starej warstwy pokrycia.

i starzeniowe.

materiałem świetnie tłumiącym dźwięki.

Wystarczy ułożyć nowe gonty na istnie-

‒ Elastomer SBS to „maksymalne stę-

To na pewno też nie był pierwszy lepszy

jącej dachówce bitumicznej, a więźba

żenie elastyczności na centymetr kwa-

gont. To musiał być KATEPAL

dachowa zniesie to dodatkowe obciążenie

dratowy”. To dlatego gonty bitumiczne

bez problemów.

KATEPAL znoszą uporczywe i wielokrotne

WYGLĄD

zginanie, tak jak ma to miejsce podczas

‒ Zmień dach w dzieło sztuki.

TRWAŁOŚĆ

montażu pokrycia dachowego.

Elastyczność gontu sprawdza się szcze-

‒ KATEPAL to zupełnie nowa definicja

‒ Gdzie tkwi klucz do długowieczności

gólnie w przypadku dachów o najbardziej

gontu bitumicznego. Modyfikowanie ela-

gontów? Kluczowy jest tutaj najważniej-

nawet skomplikowanej konstrukcji. Dach

stomerem SBS wpływa na wysoką jakość

szy składnik naszych gontów: masa bitu-

pofalowany? „Wole oko”? Wysmakowane

produktów - gonty są elastyczne nawet

miczna modyfikowana elastomerem SBS.

2 Praktyczna Szkoła Budowania

Materiał ten jest bardzo elastyczny, odpor-

sprawia także, że zimą znakomicie radzi on

ny na częste w naszym klimacie dobowe

sobie obciążeniem śniegiem. Dach pokry-

zmiany temperatury z dodatnich na ujem-

ty gontami KATEPAL to antidotum na eks-

ne i tym samym na procesy starzenia.

tremalne zjawiska pogodowe.
‒ Ciepło zimą, chłodno latem. Korzyści

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

z zastosowania gontu bitumicznego

‒ Powolne, stopniowe topienie śniegu

odczuć podczas letnich upałów i zimo-

na dachu. Śnieg i lód spadające z dachu?

wych mrozów. Latem gont nie nagrzewa

Zapomnij o tym. Gont bitumiczny posiada

się tak jak blacha, zaś zimą – chroni dodat-

jeszcze jedną, niezwykle istotną zaletę,

kowo przed działaniem przenikliwego

którą zauważyć można zimą. Jest nią

chłodu.

KATEPAL na pełnym odeskowaniu można

powolne, stopniowe topienie się śniegu
na dachu. Dzięki temu nie zsuwa się on

MONTAŻ

gwałtownie na ziemię (a przecież taka

‒ Lekkie znaczy tanie. Pokrycie dachowe

rozpędzona „lawina” spadająca w dół

KATEPAL to bardzo lekkie, doskonałe roz-

zagrażać może nie tylko rynnom, lecz

wiązanie dekarskie. Dzięki temu można

przede wszystkim ludziom). Ta właśnie

zastosować więźbę o mniejszym przekroju,

cecha gontu sprawia, że nie ma potrzeby

wyraźnie tańszą od tej używanej standar-

montowania specjalnych zabezpieczeń

dowo.

„antypoślizgowych” na dachu, tak jak dzie-

‒ Zrób to sam. Gont bitumiczny to prak-

je się to w przypadku pokryć blaszanych

tycznie jedyny materiał do krycia dachu,

lub ceramicznych.

który można ułożyć zupełnie samodzielnie.

‒ Odporność na ulewne deszcze i porywi-

Wystarczy zapoznać się z instrukcją mon-

ste wiatry. Gont KATEPAL to materiał lekki,

tażu oraz wyposażyć w kilka naprawdę

a zarazem plastyczny. Dlatego wymaga

podstawowych narzędzi (np. młotek, miarę

zastosowania sztywnego podłoża (pełnego

taśmową, nóż z haczykowatym ostrzem,

odeskowania), które czyni dach bryłą nie-

stalową szpachelkę).

zwykle sztywną, wytrzymałą oraz odporną
na „rozchwianie” spowodowane naporem

Skorzystaj z 30 lat naszej wiedzy!

silnych wiatrów. Pełne odeskowanie dachu

STEMA sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 182
04-766 Warszawa
tel. /faks 22 840 32 04
https://stema.pl
e-mail: gonty@stema.pl
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