
Sika at work
rekonštrukcia strešného 
plášťa na výrobnej hale 
emerson - branson 
kotvený strešný systém: sikaplan®-15G, tepelno izolačné pIr panely                              
thermaroof-tr26, kotviaci systém sFs, parotesná fólia sarnavap-500 e



výmena strešného plášťa haly 
branson Za plnej preváDZky



EmErson jE mEdzinárodná výrobná spoločnosť s viac ako 100-ročnou históriou. 
na slovEnsku pôsobí od roku 1994 so sídlom v novom mEstE nad váhom. 

Investor oslovil sika slovensko s návrhom riešenia 
rekonštrukcie strechy, ktoré by bolo možné realizovať 
za plnej prevádzky a použitá hydroizolácia je 
schválená Fm-approval. Fm-approval zaručuje kvalitu 
výrobku, t.j. výrobok je v súlade s najvyššími 
štandardmi. pri použití takto schválených výrobkov sa 
znižujú poistné výdavky spoločnosti. Investor sa 
rozhodol pre tradičný kotvený systém sikaplan®-15G, 
ktorý je certifikovaný spoločnosťou Fm Global®. 

po rozobraní starej plechovej strechy, bolo potrebné 
rekonštruovať nosný systém. následne boli naň 
inštalované nové trapézové plechy s parozábranou 
sarnavap®-500. ako tepelná izolácia strešného 
systému bola použitá izolácia thermaroof-tr26. na 
takto pripravenú plochu bol kotvami sFs kotvená 
fólia z mäkčeného pvC sikaplan®-15G.

Divízia Branson sa venuje výrobe zváracích zariadení na plasty a po 20 rokoch sa rozhodla 
rekonštruovať strechu, ktorá už neplnila svoju funkciu. Pôvodná strecha bola vyhotvená z plechovej 
krytiny, ktorá už prejavovala známky stárnutia a na niektorých miestach zatekala. 



rekonštrUkCIa streChy výrobnej 
haly emerson-branson
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preštudujte si produktový list a kartu bezpečnostných údajov 
pred akýmkoľvek použití m alebo spracovaním našich výrobkov.

Sika SLoVENSko spol.s r.o.
rybničná 38/e
brati slava
slovensko

kontakt
telefón  +421 2 49 20 04 11
Fax  +421 2 49 20 04 44
www.sika.sk
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Dekoratívne cementové 
podlahy v štýlovej 
rekreačnej chate 
Prirodzený vzhľad podláh 
SikaDecor®

December 2012 Vybrané referencie Slovenska

prečítajte si i ti eto vybrané referencie:

tErmín rEalizáciE:
07-09/2013

na projEktE spolupracovali:
realizátor: elora slovakia s.r.o.

Ľahká a trvácna strEŠná konŠtrukcia  
mechanicky kotvené strešné systémy sú určené pre exponované 
strechy. membrány - hydroizolácie sikaplan® sú navrhnuté tak, aby boli 
vysoko odolné, trvácne a zabezpečovali dokonalú hydroizoláciu striech. 
sú vystužené špeciálnou polyesterovou výstužou, ktorá zabezpečuje 
vysokú odolnosť voči vplyvom vetra. odolávajú Uv žiareniu, teplu a 
chladu, prachu, krupobiti u, snehu a iným poveternostným vplyvom.


