
Systemy dachowe Firestone UltraPly TPO

Firestone: ponad 100 letnie do!wiadczenie

Firma Firestone Building Products zosta!a za!o"ona w 1980 roku.

W!#czaj#c si$ w komercyjny przemys! produkcji nowoczesnych pokry% dachowych

skorzystano z ponad 100 letniego dziedzictwa w zakresie innowacji technologii 

polimerowych tworzyw sztucznych. Obecnie Firestone Building Products jest 

&wiatowej klasy producentem najwy'szej jako&ci systemów dachowych .

Oferowane rozwi#zania charakteryzuj# si$ wysok# trwa!o&ci# i s# dostosowane 

od indywidualnych potrzeb odbiorców. Wychodz#c naprzeciw rosn#cym indywi-

dualnym wymaganiom klientów zosta!a stworzona membrana UltraPly TPO.

Membrana UltraPly TPO : 
Wybór jasnego pokrycia dachowego

Membrana UltraPly TPO stanowi m#dry wybór przyjaznego dla &rodowiska 

systemu dachowego, który !#czy w sobie estetyk$, wytrzyma!o&% na promieni-

owanie UV oraz doskona!# szczelno&%. UltraPly TPO jest wyrobem zbudowanym 

z termoplastycznego kompozytu o nazwie poliolefin, który !#czy w sobie zalety

polipropylenu i gumy etylenowo – propylenowej. Poszczególne arkusze mog# 

by% dzi$ki takiej budowie !#czone ze sob# za pomoc# zgrzewania. Aby zapewni%

wysokie parametry wytrzyma!o&ci membrana UltraPly TPO zosta!a wzmocniona 

siatk#.
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Firestone: Tradycja jako!ci

Nieprzerwany rozwój technologiczny produktów, najwy'sza jako&% procesu produkcji, dba!o&% o perfekcj$ podczas 

instalacji, spe!nianie wymaga( klientów oraz wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom stanowi# w firmie Firestone 

definicj$ jako&ci.

Badania i rozwój
Ka'dy ze sk!adników systemu dachowego UltraPly TPO zosta! opracowany

i przetestowany w dziale ds. bada( i rozwoju firmy Firestone na d!ugo

przed wprowadzeniem go do produkcji.

Jako!" produkcji
Firestone Building Products wyposa'a swoje zak!ady w najnowocze&niejszy

sprz$t potrzebny do produkcji systemów dachowych. Kontrola jako&ci

obejmuje ca!y proces produkcji pocz#wszy od systemu doboru pó!fabryka-

tów i surowców. Zak!ad produkcyjny w którym wytwarzana jest membrana

UltraPly TPO otrzyma! certyfikaty jako&ci ISO 9001 oraz ISO 14001 $d#ce

&wiadectwem jako&ci oraz dba!o&ci firmy Firestone o ochron$ &rodowiska

naturalnego.

Membrana Firestone UltraPly TPO otrzyma!a Europejski znak CE, udo-

wadniaj#c 'e ten produkt oraz jego metody produkcji spe!niaj# wszelkie

kryteria, w wytrzyma!o&ci na uszkodzenia mechaniczne, stabilno&ci, bez-

piecze(stwa w przypadku ognia, higieny, zdrowia i ochrony &rodowiska, 

redukcji energii, trwa!o&ci, obs!ugi oraz identyfikacji.

Jako!" instalacji
Systemy dachowe UltraPly TPO s# instalowane jedynie przez wyszkolonych

przez firm$ Firestone i jej dystrybutorów licencjonowanych wykonawców,

którzy jako profesjonali&ci dbaj# wraz z nasz# firm# o wysok# jako&% 

wykonywanych pokry% dachowych.

Zaplecze edukacyjne
Firma Firestone organizuje profesjonalne szkolenia w swoich centrach

szkoleniowych przeznaczone dla wykonawców. Zakres szkole( obejmuje

przekazywanie wykonawcom pe!nej wiedzy teoretycznej i praktycznej

dotycz#cej instalacji systemu UltraPly TPO.

Aprobaty techniczne
Membrana UltraPly TPO spe!nia wymagania przepisów budowlanych 

oraz aprobat technicznych i certyfikatów, zale'nie od wykorzystywanego 

systemu lub sposobu monta'u, wed!ug certyfikacji European Technical

Approval (ETA) ETAG006 dla mechanicznie mocowanych systemów  

dachowych. Nasza membrana osi#gn$!a wynik BROOF (t1) podczas zew-

n$trznej próby ogniowej przeprowadzonej zgodnie z norm#  EN 1187-1.

Ponadto UltraPly TPO posiada aprobat$ Factory Mutual (FM).
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Akcesoria wchodz"ce w sk#ad systemu

Firma Firestone udost$pnia pe!ny asortyment akcesoriów umo'liwiaj#cy wykonanie wszystkich szczegó!ów i detali podczas 

instalacji membrany UltraPly TPO. Dzi$ki takiemu rozwi#zaniu instalator ma mo'liwo&% zaopatrzenia si$ we wszystkie materia!y

potrzebne do wykonania hydroizolacji z UltraPly TPO w jednym )ródle którym jest Firestone Building Products.

Ta!my uszczelniaj"ce
Naro#niki wewn$trzne i zewn$trzne Firestone UltraPly TPO zosta!y 

wykonane zniezbrojnego termoplastycznego tworzywa o nazwie poliefin.

Znajduj# one zastosowanie przy obróbce wewn$trznych i zewn$trznych 

naro'ników oraz jako kwadratowe obróbki elementów rurowych. 

Gotowa obróbka rurowa Firestone UltraPly TPO zosta!a wykonana 

z niezbrojnego termoplastycznego tworzywa o nazwie poliefin i znajduje 

zastosowanie przy obróbce przebi% okr#g!ych takich jak rury. 

Uszczelnienie styku szwów Firestone UltraPly TPO zosta!o wykonane 

z niezbrojnego termoplastycznego tworzywa  o nazwie poliefin. 

Samodzielne ta!my uszczelniaj%ce Firestone UltraPly TPO zosta!y 

wykonane z niezbrojnego termoplastycznego tworzywa o nazwie poliefin 

i s!u'# do wykonywania uszczelnie( gdzie pozosta!e akcesoria nie znajduj# 

zastosowania.

Kleje i !rodki czyszcz"ce
Klej Firestone UltraPly TPO Bonding Adhesive jest klejem kontaktowym 

na bazie rozpuszczalnika i znajduje swoje zastosowanie przy klejeniu membrany

UltraPly TPO do drewna, metalu, betonu, ceg!y oraz innych pod!o'y. 

&rodek czyszcz%cy Firestone Clear Splice Wash s!u'y do usuwania zaniec-

zyszcze( z powierzchni membrany UltraPly TPO.

Uszczelniacze
Uszczelniacz Firestone UltraPly TPO Cut Edge Sealant jest produkowany 

na bazie polimeru i s!u'y zabezpieczaniu kraw$dzi membrany UltraPly TPO.

Masa zalewowa Firestone Pourable Sealant jest dwusk!adnikowym 

uszczelniaczem na bazie poliuretanu, wykorzystywanym do wype!niania 

i uszczelniania zag!$bie( i kapilarów. 

Uszczelniacz Water Block Sealant jest uszczelniaczem na bazie butylu, 

s!u'#cym do zabezpieczania przed wod# dzia!aj#cy pod ci&nieniem.

#"czniki, p$ytki i inne akcesoria
'%czniki Firestone Seam Fasteners wyst$puj#ce w ró'nych rodzajach s# 

wykorzystywane do mechanicznego mocowania p!askowników, kszta!towników

wyko(czeniowych i/lub warstwy izolacyjnej do konstrukcji dachu.

Podk(adki Firestone Seam Plates o szeroko&ci 60 mm wykonane 

ze stalowych galwanizowanych arkuszy blachy i znajduj# 

zastosowanie przy mocowaniu membrany UltraPly TPO.

Listwa wyko)czeniowa Firestone Termination Bar jest wyt!acza-

nym profilem aluminiowym s!u'#cym do mocowania i uszczelniania 

po!#cze( z elementami wyko(czeniowymi typu barierki i balustrady. 

K(adka Firestone TPO Walkway element  stosowany do ochrony membrany

UltraPly TPO przy wyst$powaniu  wzmo'onego ruchu pieszych. 

Firestone TPO Coated Metal ( blacha powlekana TPO ) jest to galwanizowana

blacha powlekana nie zbrojonym TPO, u'ywana do obróbek dekarskich.
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Kombinacja doskona!ych w!asno&ci i korzy&ci wynikaj#cych ze stosowania

powoduje 'e systemy dachowe UltraPly mo'emy znale)% na presti'owych 

obiektach na ca!ym &wiecie.

#atwa instalacja
Membrana UltraPly TPO jest dost$pna w rozmiarach arkuszy do 3,05 m 

szeroko&ci, zapewniaj#c szybkie i ekonomiczne  wykonanie pokrycia 

dachu. Niewielki ci$'ar poszycia powoduje 'e jest ono idealnym rozwi#za-

niem zarówno podczas renowacji jak i wykonywaniu nowych instalacji.

Szwy zgrzewane gor"cym powietrzem
*#czenie szwów przy u'yciu gor#cego powietrza gwarantuje szybk#

i ekonomiczn# instalacj$ systemu dachowego, niezmienn# jako&% zgrzewa-

nych szwów oraz ich wysok# wytrzyma!o&%. Szwy zgrzewane gor#cym

powietrzem formuj# si$ w jednorodne lepiszcze poprzez !#czenie górnych

arkuszy membrany z dolnymi. Proces !#czenia membrany UltraPly TPO  

umo'liwia ich instalacj$ ca!y rok w rozmaitych warunkach pogodowych.

Najwysza wytrzyma$o!% i trwa$o!%
Membrany UltraPly TPO charakteryzuj# si$ wysok# odporno&ci# na dzia!a-

nie promieniowania UV, ozonu oraz na pozosta!e czynniki &rodowiskowe.

Dodatkow# zalet# jest odporno&% produktu na &rodki chemiczne oraz 

porost grzybów i glonów.

Przyjazne dla !rodowiska
UltraPly TPO nie zawiera substancji toksycznych takich jak chlorki czy

plastyfikatory. Membrany s# produkowane w jasnych kolorach zatem

ograniczaj# zjawisko przegrzewania si$ budynku skuteczne zmniejszaj#c

zapotrzebowanie energetyczne na energi$ potrzebn# do ch!odzenia 

pomieszcze(.

Kolor
Kolor bia!y i szary s# standardowym kolorem membrany UltraPly TPO. 

Unikalne korzy!ci jakie daje system
UltraPly TPO
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Firestone UltraPly TPO - specyfikacja produktu
Linia produktów

Membrana EU rozmiary               US rozmiary Jednostka
Grubo&% 1,2 - 1,5 - 1,8 1,1 - 1,5 mm
Szeroko&% 1,5 - 2,0 1,52 - 2,44 - 3,05 m
D!ugo&% 30,5 30,5 m
Ci$'ar 1,2 - 1,5 - 1,8 1,1 - 1,5 kg/m2

W$a!ciwo!ci fizyczne
W$a!ciwo!c Metoda testowania Declared warto!%     Jednostka
Wodo&%elno&% EN 1928 (B) spe!nia
Wytrzyma!o&% na rozci#ganie EN 12311-2 (A) +800 N/50mm
Wyd!u'enie przy zerwaniu EN 12311-2 (A) +20 %
Odporno&% na obci#'enia statyczne (mi$kkie pod!o'e) EN 12730 (A) +25 kg
Odporno&% na obci#'enia statyczne (twarde pod!o'e) EN 12730 (B) +25 kg
Odporno&% na si!$ uderzeniw# (mi$kkie pod!o'e) EN 12691 (B) +2000 mm
Odporno&% na si!$ uderzeniw# (twarde pod!o'e) EN 12691 (A) +800 mm
Odporno&% na p$kni$cia EN 12310-2 +400 N
Odporno&% z!#cza na rozrywanie EN 12316-2 +100 N/50mm
Odporno&% z!#cza na &cinanie EN 12317-2 +800 N/50mm
Odporno&% na promieniowanie UV EN 1297 spe!nia
Elastyczno&% w niskich temperaturach EN 495-5 , - 45 °C
Odporno&% na przerastanie korzeni EN 13948 spe!nia
W$a!ciwo!ci po&arowe
W$a!ciwo!c Norma Klasyfikacja
Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 E
Zewn$trzna próba ogniowa EN 13501-5 B (t1)

Dla sprawdzenia naj&wie'szych informacji oraz aktualno&ci dotycz#cych produktów Firestone prosimy odwiedzi% nasz# stron$ 
www.firestonebpe.com. Dokumenty techniczne oraz sprawozdania z bada( s# dost$pne na 'yczenie.
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Oddzia#ywanie na !rodowisko naturalne

Produkty Firestone Building Products s# przyjazne dla &rodowiska. Zgodnie z przepisami ISO 14001, wprowadzony zosta! system

zarz#dzania produkcj# w naszych zak!adach. Jest to dowód na to, i' nasza firma dba o ochron$ &rodowiska.

Eco membrana - przyjazna dla !rodowiska 
Membrany Firestone TPO UltraPly charakteryzuje si$ niezwyk!# wydajno&ci#

energetyczn#. Jasna nawierzchnia znacz#co wp!ywa na zmniejszenie kosztów

ch!odzenia budynków. Membrana UltraPly TPO jest materia!em nie zawiera-

j#cym chlorków, zwi#zków halogenopodobnych i !#czy si$ j# przy pomocy

zgrzewania, co wskazuje 'e jest przyjazny dla &rodowiska. 

System dachów zielonych
W czasach rosn#cego zainteresowania problematyk# ochrony &rodowiska, 

dachy zielone sta!y si$ cz$stym widokiem w naszym krajobrazie. Firestone

UltraPly TPO otrzyma! certyfikat FLL, dotycz#cy odporno&ci na przerastanie

korzeni. Jest to  idealne rozwi#zanie dla systemów dachów zielonych.

Ekologiczne korzy&ci dachów zielonych s# liczne:

• Zmniejszenie "efektu miejskiej wyspy cieplnej"

Zielone dachy zapobiegaj# odbiciu energii cieplnej, która jest poch!aniana 

przez ro&linno&%, och!adzaj#c atmosfer$ wokó!.

• Redukcja kosztów energii

Zielone dachy maj# doskona!e w!asno&ci termo - izolacyjne, Chroni#c 

w zimie przed mrozem i przegrzewaniem w lecie.

• Wykorzystanie wody opadowej

Zielone dachy doskonale wykorzystuj# zasoby wody opadowej, 

poch!aniaj#c j# lub oddaj#c do atmosfery nadmiar.

• Nowe !rodowiska dla ro!lin i zwierz%t

Zielone dachy tworz# naturalne &rodowisko dla miejscowej fauny i flory.

• Poprawa jako!ci powietrza

Zielone dachy pomagaj# oczy&ci% powietrze przez filtrowanie kurzu, 

zanieczyszcze(, przerabiaj#c CO2 na tlen.

• Redukcja ha(asu

Zielone dachy s!u'# jako doskona!e izolatory d)wi$ku zmniejszaj#cy 

poziom ha!asu wewn#trz budynku.

Niezawodne rozwi"zania dla 
wszystkich potrzeb

Lekkie, gi$tkie, wzmocnione siatk# membrany UltraPly TPO znajduj# zastosowanie we wszystkich aplikacjach dachowych 

bez wzgl$du na poziom komplikacji wykonania dachu. UltraPly TPO jest przeznaczona do wykonywania pokry% dachowych 

zarówno nowych dachów jak i renowacji poszy% dachowych. 

Firestone UltraPly TPO
System mechanicznego mocowania membrany

System mechanicznego mocowania wykorzystuje arkusze o szeroko&ci 

dochodz#cej do 2,44 m. Szeroko&% stosowanego arkusza membrany oraz

schemat jej mocowania ró'ni si$ w zale'no&ci od zastosowania przy ró'nych

obci#'eniach wiatru. Przylegaj#ce do siebie arkusze zachodz# na siebie

przynajmniej 150 mm. Na zak!adach arkusze s# mocowane przy u'yciu 

podk!adek oraz !#czników umieszczanych 50 mm od wewn$trznej kraw$dzi

arkusza. Po instalacji !#czników zak!ady (minimum 75 mm) s# zgrzewane 

gor#cym powietrzem. Obrze'a dachu oraz zag!$bienia powinny by% 

wykonywane zgodnie z wytycznymi firmy Firestone.

System pe$nego klejenia Firestone UltraPly TPO

W systemie klejonym arkusze membrany UltraPly TPO s# klejone ca!opowierz-

chniowo do pod!o'a przy u'yciu kleju Bonding Adhesive. Arkusze membrany

uk!adane s# na zak!adk$ (minimum 75 mm) i zgrzewane gor#cym powietrzem.

Obrze'a dachu oraz zag!$bienia powinny by% wykonywane zgodnie 

z wytycznymi firmy Firestone. 

System klejony znajduje zastosowanie w obiektach, w których konstrukcja 

dachu jest kompatybilna z systemem mocowania materia!u izolacyjnego

i zapewni wystarczaj#c# wytrzyma!o&% na si!y ss#ce wiatru. Stosowana 

termoizolacja musi by% kompatybilna z klejami kontaktowymi Firestone.

System balastowy Firestone UltraPly TPO

W systemie balastowym arkusze membrany UltraPly TPO nie s# mocowane 

do pod!o'a. Zak!ady wynosz#ce minimum 75 mm s# zgrzewane gor#cym

powietrzem. Obrze'a dachu oraz zag!$bienia powinny by% wykonywane

zgodnie z wytycznymi firmy Firestone. 

Warstw$ balastowa zabezpieczaj#c# membran$ TPO stanowi 'wir lub 

p!yty betonowe minimum 50 kg/m2. System dachu balastowego znajduje 

zastosowanie w ka'dym obiekcie, który mo'e wytrzyma% dodatkowe 

obci#'enie balastu oraz gdzie spadki nie przekraczaj# stosunku 1:6.
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