20
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záruka

GacoRoof
OCHRANNÉ NÁTĚRY S OBSAHEM 100% SILIKONU.

DLOUHODOBÁ RENOVACE VAŠÍ STŘECHY
Hydroizolace a ochrana střech a teras
Odolává permanentnĕ padající vodĕ
Vynikající adhézní vlastnosti na vĕtšinu podkladů
Odolává extrémním teplotám (od -40 do +80°C)
a povĕternostním podmínkám
Odráží 85% slunečního záření
= úspora nákladů na chlazení
Roztažnost 150%
Jednoduchá a rychlá aplikace
Záruka 20 let

Gaco to je více jak 55 let zkušeností

GacoRoof

PROBLÉM
• Ztráta hydroizolačních vlastností.
• Množství spojů, které jsou potenciálním rizikem netĕsností.
• Přehřívání střechy a z toho plynoucí namáhání konstrukce budovy.
• Vysoké náklady na chlazení budovy.
• Krátká životnost hydroizolace.
• Opakované nebo rostoucí náklady na opravu.
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ŘEŠENÍ - GacoRoof 100%-ní silikonový nátěr
• Dlouhodobá životnost bez ztráty vlastností. Záruka 20let, životnost 50 let.
• GacoRoof vytvoří stálou a jednolitou vrstvu na celé ploše.
• Už žádné svary a spoje, které jsou častým zdrojem problémů.
• Snižuje náklady na opravu.
• Výraznĕ snižuje náklady na chlazení budov a tím i tvorbu emisí. GacoRoof
v bílé barvĕ odráží více jak 85% slunečního záření a výraznĕ snižuje teplotní
roztažnost celé plochy střechy. Tato vlastnost má značný vliv na životnost sřechy
a na snížení nákladů po celou dobu provozu.
• Překonává a vydrží více, než nátěry na bázi akrylátů, urethanu, asfaltu a
hypalonu.
• Je stálý, odolává extrémnímu UV záření a extrémním teplotám.
• Odolává i permanentně padající vodĕ, plísním a nečistotám.
• Výborně drží na různých podkladech, snižuje množství trhlin,
které mohou vzniknout zmĕnou statiky stavby.

GacoRoof lze aplikovat na:
Starý asfalt

Střechy z pálených tašek

Starý EPDM a TPO/CPA

Sklovláknité povcrhy

Nové střechy

Azbestové střechy, okapy, komíny, desky...

Kovové střechy a okapy

Plech

Asfaltovou lepenku

Modifikovaný bitumen

Kompozitní střechy

Stříkanou polyuretanovou pěnu

Betonové střechy a žlaby

Většinu existujícich nátěrů

Z technického hlediska
GacoRoof lze aplikovat na:

GacoRoof je ideální použít
na budovách, jako jsou:

Střechy s nízkym sklonem

Administrativní budovy

Rovné střechy

Bytové domy

Žlaby na odvod vody ze střech

Nákupní centra a supermarkety

Obloukové střechy

Logistické sklady
Školy

GacoRoof je používán v různých
zemích po celém svĕtĕ v různých
klimatických podmínkách. Záruka
na nátĕr GacoPro a GacoPro Eco
při dodržení technologie aplikace
je 20 let.

Nemocnice
Hotely
Průmyslové objekty jako mlékárny, pekárny,
masokombináty, mrazírny, pivovary,.....
Zimní stadiony, plovárny, sportovní haly,....
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UDĚLEJTE Z TOHOTO ...

TOTO ...

HEAT ME a.s.
Jičínská 226/17
130 00 Praha 3

Jihočeský vědeckotechnický park
Lipová 1789/9
370 05 České Budějovice

A NE TOTO...

tel.: +420 734 402 422
e-mail: info@heatme.cz
www.heatme.cz

