
Firestone UltraPly™ TPO/FPO
A világos színű szigetelőlemez

TPO/FPO tetőszigetelési rendszerek
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Több mint egy évszázad tapasztalata
Mi, a Firestone Building Products a gumifeldolgozási technológia 
terén több mint 100 éven át elért sikerek és innovációk birtokában 
1980-ban léptünk be a tetőszigetelési iparágba. Mára vállalatunk 
a minőségi tetőszigetelési rendszerek világszínvonalú gyártójává 
nőtte ki magát. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kiváló 
tetőszigetelési megoldások olyan teljes rendszereit kínáljuk 
amelyek egyediek, akárcsak az épület, ahová Ön szánja. Ez az 
elkötelezettség vezetett a Firestone UltraPly TPO/FPO szigetelési 
rendszerek kifejlesztéséhez.

A világos színű szigetelőlemez
A Firestone UltraPly TPO/FPO a legjobb választás, ha világos 
színű, környezetbarát tetőszigetelési rendszert keres, amely 
esztétikus, fokozottan ellenáll az ultraibolya sugárzásnak, az 
eróziónak, és egyszersmind kiváló varratszilárdsággal rendelkezik. 
A Firestone UltraPly TPO/FPO egy rugalmas termoplasztikus 
poliolefin (FPO) tetőszigetelő lemez amelyet etilén-propilén-
gumi polipropilén mátrixba való keverésével és poliészterszövet-
betét erősítéssel állítunk elő. A szövettel megerősített lemez 
egyesíti magában a gumi rugalmasságát a termoplasztikus  
lemezek hegeszthetőségével, és így vált egy kitűnő 
tulajdonságokkal rendelkező rugalmas szigetelőlemezzé.

Firestone UltraPly™ TPO/FPO  
tetőszigetelési rendszerek
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A Firestone UltraPly TPO/FPO szigetelési rendszerek olyan 
tulajdonságokat és előnyöket ötvöznek, amelyek világszerte 
bizonyítottak a tetőkön.

Könnyű beépítés 
A Firestone UltraPly TPO/FPO lemezeket akár 3,05 m szélességben 
is gyártjuk. A kis súlyú lemez számtalan lehetőséget kínál a 
lapostetők szigetelésére  felújítások és új tetők esetén egyaránt.

Forró levegővel hegesztett varratok
A Firestone UltraPly TPO/FPO forró levegővel hegesztett varratai 
gyors és gazdaságos kivitelezést, állandó varratminőséget és nagy 
szilárdságot biztosítanak. A hegesztett varratok a felső és alsó 
lapok összeolvasztásával homogén kapcsolatot eredményeznek. 
Az Ultraply TPO/FPO hegesztési eljárása révén a kivitelezés egész 
évben, különböző időjárási körülmények között is lehetséges.

Kiváló időjárásállóság és tartósság 
A Firestone UltraPly TPO/FPO szigetelőlemez nem tartalmaz 
lágyítókat és halogén összetevőket, így remekül ellenáll az 
UV-sugárzásnak és az ózonnak. A szigetelőlemez továbbá rendkívül 
ellenálló az algák és gombák növekedésével, valamint a tetőkön 
általában használt vegyi anyagokkal szemben is.

Kitűnő fényvisszaverés 
A Firestone UltraPly TPO/FPO világos felülete visszaveri a napfényt, 
mielőtt az elnyelődhetne és hőenergiává alakulna, és ezáltal javítja 
az épület energiahatékonyságát a forró éghajlaton. 

Szín
A Firestone UltraPly TPO/FPO szigetelőlemez fehér vagy szürke 
színű. 

Az UltraPly TPO/FPO egyedülálló előnyei

Firestone UltraPly TPO/FPO lemezek - műszaki jellemzők

* Az 1,2 mm-es UltraPly TPO/FPO szigetelőlemezre vonatkozó értékek. A vizsgálati eredményeket  
és/vagy a fenti lemezek bizonyítványainak másolatát kérje a Firestone műszaki szaktanácsadójától.
A legfrissebb adatokért és bővebb információkért keresse fel honlapunkat www.firestonebpe.hu.

Termék
szigetelőlemez EU méretek US méretek Mértékegység
Vastagság 1.2 - 1.5 - 1.8 1.1 - 1.5 mm
Szélesség 1.0 - 1.5 - 2.0 1.52 - 2.44 - 3.05 m
Hosszúság 30.5 30.5 m
Súly 1.2 - 1.5 - 1.8 1.1 - 1.5 kg/m²
Fizikai tulajdonságok*
Tulajdonság Vizsgálat módja Érték* Mértékegység
Vízhatlanság EN 1928 (B) megfelelt
Szakítószilárdság (L/T) EN 12311-2 ≥ 800 N/50 mm
Szakadási-nyúlás (L/T) EN 12311-2 ≥ 20 %
Statikus terhelhetőség - laza aljzat EN 12730 (A) ≥ 20 kg
Statikus terhelhetőség - szilárd aljzat EN 12730 (B) ≥ 20 kg
Benyomódási ellenállás - laza aljzat EN 12691 (B) ≥ 2000 mm
Benyomódási ellenállás - szilárd aljzat EN 12691 (A) ≥ 500 mm
Továbbszakító ellenállás (L/T) EN 12310-2 ≥ 400 N
Kapcsolódási szilárdság (varrat 
szétválás)

EN 12316-2 ≥ 300 N/50 mm

Kapcsolódási szilárdság (varrat nyírás) EN 12317-2 ≥ 800 N/50 mm
Hideghajlíthatóság EN 495-5 ≤ -40 °C
UV-sugárzással szembeni ellenállás EN 1297 megfelel (≥ 7500h)
Gyökérállóság EN 13948 megfelel
Tűzállósági tulajdonságok
Tulajdonság Szabvány Besorolás 
Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 E
Tűzállóság EN 13501-5 BROOF(t1)/ BROOF(t3)*
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Mert a környezet fontos

Környezetbarát szigetelőlemez 
A Firestone UltraPly TPO/FPO egy hővisszaverő és energiahaté-
kony szigetelőlemez. A lemez klór-, lágyítóanyag- és halogén-
mentes összetétele a forrólevegős-hegesztéssel kombinálva még 
inkább hozzájárul a környezet védelméhez.

Az UltraPly TPO/FPO szigetelőlemez a Singapore Green 
Labelling Scheme (SGLS) tanúsítványa szerint „A környezet 
szempontjából jobb megoldás - alacsony kibocsátás, alacsony 
toxicitás” minősítéssel rendelkezik. Az SGLS a nemzetközi „Global 
Ecolabelling Network” (GEN) tagja, ami lehetővé teszi, hogy a 
hálózat más tagjai kölcsönös elismerés révén elfogadják az SGLS 
tanúsítványokkal ellátott termékeket.

Az UltraPly TPO/FPO szigetelőlemez továbbá könnyen újra-
hasznosítható. Ezek a környezetvédelmi előnyök környezetbarát 
tetőszigetelési megoldássá teszik.

Zöldtető-rendszer
A környezet iránti egyre növekvő aggodalmak miatt a 
zöldtetők mindinkább a táj állandó részévé válnak. A Firestone 
UltraPly TPO/FPO sikeresen teljesítette az FLL, valamint a 
zöldtetők vízszigetelésének gyökérállóságára vonatkozóan az  
EN 13948 teszt követelményeit. Tökéletes megoldás az extenzív 
zöldtetőnél, a kis súly és az alacsony karbantartási költségeknek 
köszönhetően.

Egy zöldtető-rendszernek számos ökológiai előnye van:

• Csökkenti a városban a hőszigethatást

• Csökkenti az energiaköltséget azáltal, hogy segít kint 
tartani télen a hideget, nyáron a meleget

• Csapadékvíz-hasznosító a vízvisszatartás és a párolgás 
növelése révén

• Új életteret jelent a növényeknek és az állatoknak

• Javítja a levegő minőségét, megszűrve a portól és 
szennyezőanyagoktól, átalakítva a CO2-t oxigénné

• Csökkenti az épületen kívüli zajszennyezést

Ezen felül a fehér fényvisszaverő UltraPly TPO/FPO szigetelőlemez 
és/vagy egy zöldtető-rendszer beépítése a LEED tanúsítványra 
pályázó épületek számára több kreditpontot is jelenthet.

Mi, a Firestone Building Products elköteleztük magunkat a környezet szempontjából felelős működés mellett.  
Az ISO 14001 követelményeinek megfelelő környezetirányítási rendszert összes gyártóüzemünkben 
alkalmazzuk. Ennek tanúsítványa a cégünk környezettudatosságát bizonyítja.
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Megbízható megoldások minden 
igény kielégítésére

Mechanikailag rögzített rendszer 
A Firestone UltraPly TPO/FPO mechanikailag rögzített rendszer 
3,05 m széles lemezeket alkalmaz. A lemez szélessége és 
rögzítési módja az adott szélterhelésnek megfelelően változik. 
A lemezeket az átlapolásban rögzítőtányérokkal és -csavarokkal 
rögzítik, a belső panelszéltől mintegy 50 mm-re. A lemezeket az 
Alkalmazástechnikai utasításainknak megfelelően forrólevegős 
hegesztőberendezéssel összehegesztik. Minden falcsatlakozást 
és áttörést az Alkalmazástechnikai utasításaink alapján kell 
szegélyezni.

Teljes felületen leragasztott rendszer
A Firestone UltraPly TPO/FPO teljes felületen leragasztott  
rendszerben a TPO/FPO szigetelőlemezeket a megfelelő aljzatra 
közvetlenül leragasztják kontaktragasztó segítségével. Az érintkező 
lemezeket legalább 75 mm szélességben átlapolják és összehegesztik. 
A tetők szélét és az áttöréseket az Alkalmazástechnikai utasításaink 
szerint kell szegélyezni. 

A teljes felületen leragasztott szigetelési rendszer minden olyan 
épületnél alkalmazható, ahol a födémszerkezet kompatibilis a 
hőszigetelést rögzítő rendszerrel és megfelelő kihúzási ellenállást 
biztosít. A beépített hőszigetelésnek alkalmasnak kell lennie a 
ragasztás fogadására.

A Firestone UltraPly TPO/FPO könnyű, rugalmas, szövettel megerősített szigetelőlemezét úgy terveztük, 
hogy a kereskedelemben elérhető legtöbb tetőszigetelés esetén megbízható megoldás legyen. Különböző 
beépítési lehetőségeket kínálunk annak érdekében, hogy az épületek felújításánál és új tetőknél felmerülő 
tetőszigetelési kihívásoknak megfeleljen.

Leterheléssel rögzített rendszer
A leterheléssel rögzített Firestone UltraPly TPO/FPO szigetelési 
rendszerben a TPO/FPO lemezeket lazán fektetik a megfelelő 
aljzatra. Az érintkező lemezeket legalább 75 mm szélességben 
átlapolják és összehegesztik. Minden falcsatlakozást és áttörést az 
Alkalmazástechnikai utasításaink alapján kell szegélyezni. Amikor ez 
megtörtént, a TPO/FPO szigetelőlemezt le kell terhelni legalább 50 
kg/m2 súlyú, mosott folyami kaviccsal vagy sima felületű útburkoló 
kővel. A leterheléssel rögzített szigetelési rendszer minden olyan 
épületen alkalmazható, amely elbírja a terhelés többletsúlyát, és 
amelynél a tető lejtése nem több, mint 10%.
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A tetőszigetelő rendszer kiegészítő anyagai
A TPO/FPO tetőszigetelési rendszerek terén vezető szereplőként, az UltraPly TPO/FPO kiegészítők teljes választékát 
kínáljuk annak érdekében, hogy a különböző tetőszigetelések alkalmazásával és beépítésével szemben támasztott 
követelményeknek megfeleljen. 

Szegélyezések
Firestone UltraPly TPO/FPO Erősítés nélküli szegélylemez (Unsupported 
Flashing) termoplasztikus poliolefinből készült erősítés nélküli szintetikus 
szigetelőlemez, olyan tetőrészletek (áttörés, T-illesztés és ívek) 
vízszigetelésére, ahol a szálerősített szigetelőlemez és az előregyártott 
Firestone UltraPly TPO/FPO termékek nem alkalmazhatók.
Firestone UltraPly TPO/FPO Külső/belső sarkok (Inside/Outside 
Corners) a sarkok szigeteléséhez és négyszögletes áttörések 
szegélyezéséhez használatos.
Firestone UltraPly TPO/FPO Csőszegélyezés (Pipe Flashing) a kör alakú 
csőáttörések szegélyezésére.
Firestone UltraPly TPO/FPO Takarószalag (8” Reinforced Cover Strip) 
egy 1,5 mm vastag szálerősített UltraPly TPO/FPO lemezből előre szabott 
203 mm széles takarószalag, amely a TPO/FPO rendszereken közbülső 
mechanikai rögzítéshez hegeszthető takarószalagként szolgál.

Ragasztók és tömítőanyagok
Firestone UltraPly TPO/FPO Kontaktragasztó (Bonding Adhesive), 
oldószeralapú, amellyel a TPO/FPO lemez fához, fémhez, falazathoz és 
más megfelelő aljzathoz ragasztható.
Firestone UltraPly TPO/FPO Tömítőanyag (Cut Edge Sealant), polimer-
alapú, a Firestone UltraPly TPO/FPO szigetelőlemezek vágott éleinek 
tömítésére.
Firestone UltraPly Vízzáró tömítőanyag (Water-Block Seal), butilalapú, 
amely a nyomás alatt alkalmazott vízhatlan tömítésekhez használatos.
Firestone Általános tömítőanyag (General Purpose Sealant) egy fehér, 
magas minőségű tömítőpaszta, amelyet a TPO/FPO szigetelőlemez 
vágott éleinél, valamint általános tömítésre alkalmaznak.

Öntapadó (QuickSeam) kiegészítők
A QuickSeam termékek megoldást nyújtanak a nem FPO anyagokhoz, 
vagy javítás esetén a meglévő termoplasztikus szigetelőlemezekhez való 
rögzítéshez.
Firestone Kellősítő (Single-Ply QuickPrime™ primer) egy oldószeralapú 
alapozó, amelyet az UltraPly TPO/FPO szigetelőlemeznek és nem FPO 
anyagoknak a QuickSeam ragasztószalagok beépítése előtti tisztításához 
és alapozásához használnak.
UltraPly TPO/FPO Szegélylemez (QuickSeam™ Flashing) egy fehér 
színű vulkanizált szalagra laminált szálerősítés nélküli termoplasztikus 
poliolefin szigetelőlemez, amely a műszaki leírásokban említettek szerint 
alkalmazható. 

Egyéb kiegészítők
Firestone rögzítőcsavarok (Fasteners) (többféle) a rögzítőtányéroknak, 
falszegélyrögzítő profiloknak és/vagy hőszigeteléseknek az aljzathoz 
történő mechanikai rögzítésére.
Firestone Rögzítőtányérok (HD Seam plates) 60 mm széles galvanizált 
acéllemezek, melyek az UltraPly TPO/FPO vízszigetelő lemezek rögzítésére 
szolgálnak.
Firestone TPO/FPO Járólapok (Walkway Pads) csúszásgátló felületűek, 
a TPO/FPO szigetelőlemezek védelmére szolgálnak a rendszeres 
közlekedési útvonalakon.
Firestone TPO/FPO Fóliabádog (Coated Metal) egy galvanizált 
acéllemezre gyárilag laminált hajlékony, szálerősítés nélküli TPO/FPO 
szigetelőlemezből készült szegélyezési rendszerelem. 
A lapok mérete 1,22 x 3,05m.
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Kutatás és fejlesztés
Annak érdekében, hogy a termék prémium minőségét már a gyártási 
folyamat megkezdése előtt biztosítani tudjuk, a Firestone UltraPly  
TPO/FPO tetőszigetelési rendszerek minden egyes alkotóelemét 
szakképzett mérnökök és vegyészek tervezik és vizsgálják Kutatási és 
Fejlesztési részlegünkön.

Minőségi gyártás
Minden egyes üzemünkbe a legkorszerűbb gépeket telepítettük.  
A nyersanyagok kiválasztásától a gyártáson át a késztermékek vizsgálatáig 
szigorú minőségellenőrzési irányelveket követünk. Cégünk TPO/FPO 
gyártóüzemének minőségirányítási rendszere ISO 9001 tanúsítványt, 
környezetirányítási rendszere pedig ISO 14001 tanúsítványt kapott.

Minőségi kivitelezés
A Firestone UltraPly TPO/FPO tetőszigetelési rendszereket szakavatott, 
általunk képzett és minősített tetőszigetelési vállalkozók építik be, akik 
velünk együtt elkötelezettek a minőségi tetőkivitelezés iránt. 

Szakmai segítség a tetőkön
Támogatásunk és képzéseink a tetőre is kiterjednek. Műszaki szakembereink 
már a munka megkezdésénél szakmai segítséget nyújtanak, a kivitelezés 
során a tetőn helyszíni szemlét tartanak, valamint munkahelyszíni képzést 
kínálnak a tetőszigetelést végző kivitelezők számára.

Tanúsítványok
A Firestone UltraPly TPO/FPO szigetelőlemez nem csak az építési termékekről 
szóló hatályos rendelet (Construction Products Regulation - CPR) szerinti 
EK-tanúsítványt (CE-jelölés) szerezte meg, de megfelel az amerikai ASTM 
szabvány és a kínai GB szabvány követelményeinek is.

Az UltraPly TPO/FPO tetőszigetelési rendszer továbbá megfelel számos 
építési szabályzat szerinti jóváhagyásnak és minősítésnek. Rendelkezik 
a mechanikusan rögzített tetőszigetelési rendszerekre vonatkozó  
ETAG006 szerinti európai műszaki tanúsítvánnyal. A Firestone UltraPly TPO/
FPO tetőszigetelési rendszerek megszerezték a CEN/TS 1187 szerinti BROOF 
(t1) és a BROOF (t3) tűzállósági besorolást, és használatuk Factory Mutual (FM) 
épületekben is engedélyezett.

Firestone: minőség és hagyomány
Nálunk, a Firestone-nál a minőség a folyamatos fejlesztést, valamint az ügyfél által a termékkel szemben támasztott 
igények és elvárások kielégítését jelenti.

FM 81489 EMS 85828



Ez a brossúra kizárólag a Firestone termékek és műszaki leírások bemutatására szolgál. A brossúrában foglalt információk előzetes bejelentés nélkül változhatnak. Minden termék és leírás közelítő tömeg- 
és méretértékekkel szerepel. Teljes körű és részletes termékinformációért látogasson el a www.firestonebpe.hu oldalra. A Firestone felelősséget vállal a minőségi anyagok biztosításáért, melyek megfelel-
nek a Firestone által közzétett termékleírásnak. Tekintve, hogy sem maga a Firestone, sem annak képviselői nem foglalkoznak építészettel, a Firestone nem fejez ki semmilyen véleményt azon szerkeze-
tekről, és határozottan visszautasít bárminemű felelősséget azon szerkezetek stabilitásáért, amelyen a termékeit alkalmazzák. Ha kérdések merülnek fel az alapszerkezet stabilitását, vagy a tervezett 
installációra vonatkozó teherbírását illetően, javasoljuk, hogy a megvalósítást megelőzően a tulajdonos kérje ki illetékes szerkezeti mérnökök véleményét. A Firestone nem vállal felelősséget semmiféle 
szerkezeti hibáért, vagy ebből következő kárért, és semelyik Firestone képviselőnek nincs felhatalmazása megváltoztatni ezen jogi nyilatkozatot.
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Firestone Building Products
Tel +36 70 884 5108 I +36 20 548 5976
office@fbpe.hu I www.firestonebpe.hu

I AZ ÖN HELYI KAPCSOLATTARTÓJA I 


