
Gyors, egyszerű és problémamentes tetőszigetelési rendszer

Firestone RubberCover™ EPDM



Kivitelezés. Nem gond.
A RubberCover™ EPDM szigetelőlemez könnyű, rugalmas, 
egyszerű vele dolgozni és gyorsan beépíthető. Nagy 
leplekben szállítjuk, amelyek a legtöbb lakóépületet egyben 
lefedik, nincs szükség helyben illesztésre. A tekercsek 
kezelése és tárolása egyszerű, nincs szükség különleges 
szerszámokra. Amennyiben a szerkezet megfelelő, a 
RubberCover™ EPDM gyakorlatilag minden új és meglévő 
lapostetőn használható.

Nincs láng. Nincs gond.
A RubberCover™ rendszer beépítéséhez nincs szükség 
lángra. A szigetelőlemezt egyszerűen az aljzathoz ragasztjuk 
egy kontaktragasztóval. Ez a kivitelezési eljárás lényegesen 
csökkenti a tűzesetek kockázatát.

Környezetvédelem. Nem gond.
Rendkívüli tartósságának, könnyű karbantartásának és 
újrahasznosíthatóságának köszönhetően a  
RubberCover™ EPDM az egyik leginkább környezetbarát 
tetőszigetelő termék a piacon. Több külső tanulmány 
bizonyította, hogy az EDPM szigetelőlemez a többi 
tetőszigetelő lemezhez képest kevésbé terheli a környezetet. 
A RubberCover™ EPDM kémiailag inert és nem bocsát 
ki káros anyagot. Ezáltal alkalmas esővíz gyűjtésére. Ezen 
felül a rendszer kompatibilis az extenzív zöldtetőkkel és 
napelemes rendszerekkel, ezzel is hozzájárulva a környezet 
fenntarthatóságához.

A Firestone gyártóüzemei ISO 9001 és ISO 14001 
tanúsítványokkal rendelkeznek, amelyek tükrözik a vállalatnak 
a minőség és a környezetudatosság felé való elköteleződését.

Kiegészítők. Nem gond. 
Csak néhány kiegészítőre van szükség a RubberCover™ 
tetőszigetelő rendszer beépítéséhez. Ezek elérhetők a 
Firestone-nál, használatuk pedig egyszerű.

Évekig problémamentesen!
A RubberCover™ EPDM szigetelőlemez rendkívül ellenálló 
az UV-sugárzással, az ózonnal, mikroorganizmusokkal és a 
szélsőséges időjárási körülményekkel szemben. A gumilemez 
ellasztikus nyúlása több mint 300%, ezen tulajdonság 
miatt kiválóan alkalmazkodik az épület mozgásaihoz és 
a hőmérséklet ingadozásokhoz. A szigetelőlemez több 
évtizeden át megtartja fizikai tulajdonságait, és nem, vagy 
csak kevés karbantartást igényel. Az olyan tartozék, mint a 
tetőablak vagy bővítések utólag is könnyen beépíthetők, 
anélkül, hogy a rendszer teljesítményét befolyásolnák.

Komplett lapostető szigetelési 
rendszer, mellyel később sem 
lesz gondja
A Firestone RubberCover™ egy kiváló rendszer lakóépületek 
legfeljebb 100 m2 (*) területű lapostetőjének szigetelésére. Az 
EPDM gumilemez várható élettartama több mint 50 év. Ezért vált 
a  RubberCoverTM a piacon megtalálható egyik legtartósabb és 
leginkább fenntartható tetőszigetelő rendszerré. 

RubberCoverTM Mivel számos aljzattal kompatibilis, tetőfelújításokhoz 
és új építésű projektekhez egyaránt tökéletes. 

Röviden, a RubberCover™-t arra tervezték, hogy kiállja az idő 
próbáját és Ön nyugodtan tudjon aludni.

Szabványméretek 
(más méretek kérésre elérhetők)

3.05 m x 7.62 m (23.24 m2)
4.57 m x 7.62 m (34.82 m2)
6.10 m x 7.62 m (46.48 m2)

Csomagolás: 1,83 m hosszú 
tekercs

(*) Ez a határérték a helyi előírásoknak és az elérhető tanúsítványoknak megfelelően 
változhat

Gyors és  
egyszerű 
beszerelés, 
rendkívül tartós ... 
a legjobb választás 
lapostetőkhöz!

Alacsony karbonlábnyom



Prémium minőségű RubberCover™ 
lapostető szigetelési rendszer
A RubberCover™ EPDM szigetelőlemez mellett a 
Firestone további tetőszigetelési rendszerelemeket is 
kínál, például PIR szigetelőpaneleket, felületkiegyenlítőt 
és párazárót. A rendszerelemek garantáltan 
kompatibilisek egymással, ami a tetőszigetelő rendszer 
kiváló minőségét eredményezi.

Firestone  
PIR Hőszigetelés

RubberCover™ EPDM 
gumilemez

RubberCover™  
Általános kontaktragasztó

Firestone párazáró réteg
alapozó

Födémburkolat

Firestone  
párazáró réteg

Tetőelemek beépítése egyszerűen
Tetőablakok, kémények, ereszcsatornák - minden tető más és más. Tapasztalatok bizonyítják, hogy a RubberCover™ EPDM 
tetőszigetelési rendszerrel a tetőelemek beépítése egyszerűbb és biztonságos.

Illesztések

Felülvilágítók

Oldalkifolyók

Külső sarkok

Csőáttörések

Tetőösszefolyók

Firestone  
Hőszigetelés ragasztó



Jelen brossúra célja a Firestone termékeinek és műszaki előírásainak ismertetése. A brossúrában foglalt információk előzetes bejelentés nélkül változhatnak. Minden termék és leírás közelítő tömeg- 
és méretértékekkel szerepel. Teljes körű és részletes termékinformációért látogasson el a www.firestonebpe.hu oldalra. A Firestone felelősséget vállal a minőségi anyagok biztosításáért, melyek 
megfelelnek a Firestone által közzétett termékleírásnak. Tekintve, hogy sem maga a Firestone, sem annak képviselői nem foglalkoznak építészettel, a Firestone nem fejez ki semmilyen véleményt azon 
szerkezetekről, és határozottan visszautasít bárminemű felelősséget azon szerkezetek stabilitásáért, amelyen a termékeit alkalmazzák. Ha kérdések merülnek fel az alapszerkezet stabilitását, vagy a 
tervezett installációra vonatkozó teherbírását illetően, javasoljuk, hogy a megvalósítást megelőzően a tulajdonos kérje ki illetékes szerkezeti mérnökök véleményét. A Firestone nem vállal felelősséget 
semmiféle szerkezeti hibáért, vagy ebből következő kárért, és semelyik Firestone képviselőnek nincs felhatalmazása megváltoztatni ezen jogi nyilatkozatot.

Ideális megoldás kisebb lakóépületek 
különféle tetőszigeteléséhez

A gumitechnológiában szerzett több,  
mint 100 év tapasztalattal

Harvey S. Firestone 1903-ban megalapította a Firestone Tire & Rubber Company-t, 
amely az első amerikai tömegtermelésű autókra gyártott gumikat. A következő évtizedekben a Firestone terjeszkedett és különböző 

gumitermékeket gyártó globális szervezetté nőtt. Mára a Firestone márka nemzetközi elismertségnek örvend a 
minőségi gumitermékek, az innováció és vezető szerep jelképeként.

A Firestone és hivatalos regionális partnerei rendszeresen tartanak ingyenes képzéseket az 
vállalkozóknak a RubberCover™ rendszer hatékony beépítésről. 

Ha szeretne részt venni ilyen képzésen és a RubberCover™ minősített kivitelezője lenni, 
 forduljon helyi forgalmazójához.

Lakóépületek teteje

Kerti házikók

Bővítés/verandák

EreszcsatornaTornác

www.firestonerubbercover.hu

Garázs/autóbeálló
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