
Sika at work
rekonštrukcia strechy 
skladovej haly heineken v 
košiciach 
sikaplan® tM-15
Pir dosky therma® tr26, 
sarnavap® 1000e
Plocha: 4.400 m2

novinka



SpoločnoSť HEInEKEn SlovEnSKo jE vIac aKo 15 roKov lídrom na SlovEnSKom 
pIvnom trHu, má najväčšIu a najmodErnEjšIu Sladovňu v StrEdnEj EurópE, 12 
dIStrIbučnýcH cEntIEr na SlovEnSKu a zamEStnáva taKmEr 700 ľudí na úzEmí 
cEléHo SlovEnSKa. 

V distribučnom centre v Košiciach sa investor rozhodol 
rekonštruovať strešný plášť. Jednou z požiadaviek bola 
pochôdznosť strechy. Tradičný návrh s fóliou 
Sikaplan®-15 G z mäkčeného PVC a dvoch vrstiev EPS 
polystyrénu bol pri dodržaní požiadavky pochôdznosti 
príliš hrubý a jeho aplikácia prácna. Preto špecialista zo 
Sika Slovensko investorovi navrhli alternatívne riešenie 
s použitím tepelno izolačných PIR dosiek a novej 
polyolefínovej fólie Sikaplan® tm-15. Celková skladba 
systému pozostávala z parozábrany Sarnavap® 1000E, 
ako tepelná izolácia bola použitá 60 mm hrubá PIR 
doska therma® tr26 a nová hydroizolačná 

polyolefínová fólia Sikaplan® tm-15. Na  riešenie 
detailov a prestupov bol použitý FPO pofóliovaný plech 
Sarnafil® t metal Sheet. 

Tento nový systém priniesol investorovi viacero výhod. 
Tepelné izolačné PIR dosky Therma® TR26 dokázali 
uniesť záťaž už pri hrúbke 60 mm, čo prinieslo úspory aj 
použitím kratších kotiev. Systém tepelnej izolácie PIR 
doskami Therma® TR26 a novej polyolefínovej fólie 
Sikaplan® TM-15 je riešenie šetrné nielen k peňaženke 
investora ale aj k životnému prostrediu.

FólIa SIKaplan® tm-15 na novej 
streche skladu heineken v 
košiciach 



výHODY POLYOLEFíNOvýCH FÓLIí v POrOvNaNí 
s mPvC FÓLIamI:
• bez zmäkčovadla, nič sa neuvoľňuje 
• je znášanlivý voči olejom, asfaltom 
• môže byť v priamom kontakte s penovým 

polystyrénom, PIR, PUR 
• sú bielej farby a preto nedochádza k prehrievaniu 

strešnej konštrukcie
• výššia odolnosť voči mechanickému zaťaženiu 

• vyššia rozmerová stabilita 
• vyššia odolnosť voči pretrhnutiu 
• vyššia odolnosť pri ohybe pri nízkej teplote 
• správanie pri vonkajšom požiari B roof t1
• plošná hmotnosť 1,65kg/m2 
• pri fólii Sikaplan® TM-15, ak sa pozvára do 24 hodín 

po otvorení, nie je nutné použiť aktivátor zvárania 



školenie aPlikÁtora

Súčasťou servisu Sika Slovensko bolo zaškolenie aplikátora 
na nový systém a prácu s polyolefí novou fóliou Sikaplan®-
TM 15. RPl Izolácie s.r.o. je dlhoročný aplikátor každoročne 
školený na systémy s mPVC fóliou Sikaplan® a preto špecialisti  
Sika zabezpečili pre jeho zamestnancov školenie na samotný 
postup zvárania FPO fólie, riešenie detailov pomocou 
detailovej fólie priamo na stavbe.  Školiteľom bol pán Peter 
Bucher zo Sika Services aG, ktorý predviedol zváranie fólie 
s použití m akti vátora Sarnafi l®-T Prep a zváranie fólie do 
24 hodín od položenia bez akti vátora. Následne vykonal 
trhovú skúšku oboch zvarov, viď obrázok dole. Výsledok bol 
rovnaký, teda nebol rozdiel pevnosti  zvaru, či už s použití m 
akti vátora alebo bez neho. 
Po zaškolení aplikátor RPl Izolácie, s.r.o. aplikoval nový 
systém Sikaplan® TM-15 na strechu skladovej haly o ploche 
4 400 m2. Na budúci rok prebehne 2. etapa, kedy aplikátor 
zvarí ďalších 1 000m2 systému s rovnakou skladbou.  

PrvÁ aPlikÁcia novinky 
SIKaplan® tm-15  



rekonštrukcia strechy haly 
heineken v košiciach
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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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