P R Z E W O D N I K P R O J E K TA N TA

Flagowe Papy Icopal to wyroby, których jakość nie może
budzić u nikogo żadnej wątpliwości. Są wśród wyrobów
papowych jak wzorzec metra czy kilograma w Sevres
pod Paryżem. ICOPAL nie
dopuszcza żadnej możliwości deprecjacji ich właściwości użytkowych. Jeśli klient
nabywa jedną z Flagowych
Pap Icopal to otrzymuje wyrób o parametrach zgodnych
z deklaracją właściwości użytkowych, a nawet korzystniejszych. Strażnikiem tej jakości
jest Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, z którym
ICOPAL S.A. zawarł umowę
o systemie kontroli jakości
swoich wyrobów.
ICOPAL wprowadził rewolucyjne zmiany w podejściu do
najważniejszych parametrów
użytkowych pap. Parametry
takie jak: grubość i siła rozciągająca przy której następuje zerwanie papy nie mają
ujemnej tolerancji wymiarowej.
Parametr giętkości jest gwarantowany przez producenta.
Gwarantowane są również rodzaj i gramatura osnowy.

Na szczególną uwagę zasługuje papa Polbit Extra Top 5,6
Szybki Profil SBS – prawdziwy
„pancernik” we flocie Flagowych Pap Icopal. Grubość deklarowana wynosi aż 5,6 mm
i nie ma odpowiednika na rynku polskim w segmencie pap
dachowych (w praktyce można się spodziewać, że będzie
większa). Zastosowana osnowa to stabilizowana włóknina
poliestrowa z włókien ciągłych
o niespotykanej nigdzie indziej gramaturze 300 g/m2.
Giętkość tej papy wynosi aż
-30oC/Ø30 mm, co jest wynikiem modyfikacji kauczukiem
syntetycznym SBS najlepszej
jakości – nie ma obaw, aby
papa ta uległa destrukcji przez
promienie UV, mróz i inne niekorzystne warunki zewnętrzne
przez okres co najmniej 35 lat.
Podobnie wysokie parametry
techniczne i użytkowe posiada papa z funkcją wentylacji
podłoża Extra Wentylacja Top
5,2 Szybki Syntan SBS oraz
w nieco niższym zakresie inne
Flagowe Papy Icopal.
Aby wizualnie odróżnić papy
z grupy Flagowych Pap Icopal
od innych wyrobów ICOPAL

FLAGOWE PAPY ICOPAL

Ceramiczna posypka Flagowych Pap Icopal o charakterystycznym niebieskim kolorze i strukturze spiekanej w wysokiej
temperaturze.

Posypka Flagowych Pap Icopal o bardzo niskiej nasiąkliwości
wody. Wilgoć nie wnika w strukturę posypki.

KONTROLA JAKOŚCI FLAGOWYCH PAP ICOPAL
Początek programu kontroli jakości związany z umową pomiędzy Instytutem Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie
a ICOPAL S.A. (obecnie ICOPAL Sp. z o.o.) z siedzibą w Zduńskiej
Woli, wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2013 r. Umowa wyznacza
nowe standardy w zakresie kontroli i potwierdzania deklarowanych
parametrów technicznych materiałów stosowanych w budownictwie. Niezależny i uznany europejski instytut naukowo-badawczy
przeprowadza cykliczne kontrole parametrów pap, a ich producent
dobrowolnie poddaje się takiemu nadzorowi jakościowemu. Reprezentatywne próbki (rolki) tych pap kupowane są przez ITB każdego
miesiąca bezpośrednio na rynku, w sposób i w miejscach całkowicie
niezależnych od producenta. Następnie ITB przeprowadza badania
parametrów pap i wystawia raport zawierający porównanie wyników uzyskanych w badaniach kontrolnych z deklarowanymi przez
producenta. Tabelaryczne porównanie tych parametrów producent
publikuje za pośrednictwem niezależnych mediów i tym samym udostępnia wszystkim zainteresowanym, w tym głównie potencjalnym
użytkownikom. Pierwsze badania kontrolne pap ITB przeprowadził
w maju 2013 r.

oraz od wyrobów konkurencyjnych, każda z nich jest
zaopatrzona na zewnętrznej
stronie w niepowtarzalną hydrofobizowaną i spiekaną na
gorąco posypkę o charakterystycznym
turkusowym
kolorze. Posypka ta posiada
bardzo niską nasiąkliwość, nie
pozwalającą wilgoci wniknąć

INNE PAPY

Zwykła posypka.

Zwykła, nasiąkliwa posypka. Wilgoć wnika w strukturę posypki
oraz pomiędzy poszczególne ziarna.

w jej strukturę. Dzięki temu
woda opadowa zamarza jedynie na powierzchni posypki
nie odspajając jej od bitumu.
Asfaltowa struktura papy jest
lepiej chroniona przed szkodliwym wpływem promieni
UV, a w rynnach nie odkładają
się kilogramy osypującej się
posypki. Przy znaczących ilościowo zamówieniach ICOPAL
może zapewnić produkcję
wybranych pap w innych kolorach posypki.
Wszystkie Flagowe Papy Icopal
charakteryzują się długoletnimi
okresami Pisemnej Imiennej
Gwarancji Jakości Icopal. Gwarancja na produkty rejestrowana jest na stronie www.gwarancje.icopal.pl w okresie 45 dni
po ich nabyciu.
Szczegóły dotyczące Flagowych Pap Icopal: www.flagowepapy.icopal.pl. 
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