Zalety KEMPEROLU® na
pierwszy rzut oka:

Serwis klientów firmy
KEMPER SYSTEM

KEMPEROL®
Profesjonalne
izolowanie

•O
 pieka i doradztwo techniczne przez doświadczonych
inżynierów i techników budowlanych aż do zakończenia
budowy obiektu.
• Opracowanie technologii konserwacji.
• Opracowanie list technologii użycia wyrobów
• Szkolenie pracowników bezpośrednio na budowie.
• odporny na pękanie i łączący rysy do 2 mm
• c ałopowierzchniowe trzymanie się podłoża bez konieczności mechanicznego mocowania
• stosowanie na zimno
• jednolita izolacja, jakby z jednej całości
• minimalny wzrost wysokości – mały ciężar
•o
 dporny na korzenie, solidny na zielony dach
(KEMPEROL® 1K-PUR, 2K-PUR i V 210)
•w
 spiera dyfuzję pary wodnej - to znaczy resztki wilgoci
mogą wysychać przenikając przez izolację, dlatego z reguły
nie trzeba zrywać starego pokrycia dachu.

• S zkolenie w firmie KEMPER SYSTEM w centrum
szkoleniowym w Niemczech lub na miejscu.
• Pełna informacja techniczna.
Produkty KEMPEROL® mogą być używane tylko przez
przeszkolone zakłady usługowe. Dzięki temu zapewniamy
wysoką jakość usług i zadowolenie klientów.

Wasz partner firmy KEMPER SYSTEM

• krótko po rozłożeniu odporny na deszcz
• długowiecznie elastyczny w temp. od – 30 °C do + 90 °C
•o
 dporny na promieniowanie UV bez dodatkowej powłoki
ochronnej
• odporny na chemikalia (lista dostępna na żądanie)
•k
 rótkoczasowo odporny do temp. 250 °C (KEMPEROL
2K-PUR i BR) i dzięki temu nadający się pod wylewany
asfalt
• wykonanie wywinięć bez specialnych profili
• odporny na obciążenia mechaniczne
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• odporny na ogień lotny i promieniowanie ciepła

KEMPEROL® rozwiązuje
uciążliwe problemy:

KEMPEROL® jest zbrojony
włókniną:

Izolować KEMPEROLEM®
to znaczy:

•
•
•
•

•b
 ezpieczeństwo dzięki 40 letniemu doświadczeniu
• 25 letni czas używalności (klasa W3 wg. wytycznych
ETAG 005)
• aprobata techniczna FM Global i BBA
• międzynarodowa sieć dystrybucji z inżynierami i technikami
budowlanymi
• referencje z całego Świata
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celu
celu
celu
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zabezpieczenia rys
zabezpieczenia przed pęknięciami
ograniczenia rozciągalności
regulowania grubości

Niektóre przykłady docinania włókniny:

brzeg dachu

wywietrznik
rura wyciągu
powietrza

Użycie KEMPEROLU®:

świetlik

attyka
1. Przygotować podłoże,
wg. potrzeby zagruntować
(zob. zalecenia producenta)

2. KEMPEROL® rozprowadzić
na podłożu

3. Włókninę KEMPEROL®
rozłożyć i docisnąć rolką
perlonową

4. Dodać KEMPEROLU® aż
do całkowitego przesiąknięcia włókniny

odpływ

dwuteownik

trzpień

pracująca fuga

odpływ

dwuteownik

