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Odkrivanje poškodb na ravnih strehah s točkovno natančnostjo

Družba ILD®
ILD Slovenija je član mednarodne organizacije ILD® (Internacional Leak Detection®), ki je 
od leta 1996 vodilni strokovnjak v odkrivanju zamakanj in varnostnih sistemov za ravne 
strehe v svetu. ILD Slovenija nudi strokovno, kvalitetno ter zanesljivo zaščito vaše strehe in ob-
jekta s pomočjo znanja in  inovativne tehnologije EFVM® in ProtectSys® razvite v Nemčiji.

Streha je ključna pri ohranitvi objekta. Zaščitite jo!
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Dovolj je že tanka razpoka, netesen zvar ali naknadna poškodba hidroizolacijskega sistema ravne 
strehe, da v notranjosti zgradbe nastanejo poškodbe zaradi vode. ILD® vam nudi patentiran, 
inovativen ter edinstven postopek odkrivanja  zamakanja z električno metodo EFVM®. 

Bojan Kuhar
Direktor

Miha Zadravec
Vodja komerciale in 
tehnične podpore

Jure Vidmar
Vodja tehnikov ILD®

Maruša Močnik
Vodja oddelka za servisno 

vzdrževanje



www.zamakanje.siwww.zamakanje.si

Odkrivanje poškodb na ravnih strehah s točkovno natančnostjo

Odkrivanje zamakanj
EFVM® (Electric Field Vector Mapping®)

EFVM® je električna nizko-napetostna testna metoda za odkrivanje zamakanj, ki z nanosom vode 
na površino neprevodne hidroizolacijske membrane vzpostavi negativno nabito električno polje. 
Strokovno usposobljeni tehnik ILD meri smer toka za določitev netesnega mesta. Indikator za preboj 
hidroizolacijske membrane je vzpostavitev smernega toka z ozemljitveno ravnino konstrukcije. 

1. Naprava za pošiljanje električnih inpulzov
2. Merilnik smeri električnega toka

PREDNOSTI MERITEV EFVM®:
Meritve na vseh vrstah ravnih streh (obtežene, zelene, 
obrnjene) brez demontaže strešnih sistemov

Točkovna določitev lokacije puščanja

Takojšnji rezultati meritev in možnost sanacije

Meritve v bazenih, zbiralnikih vode

Nadomestitev vodnega testa strehe
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Streha je netesna na prevodnih točkah
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POTRDILO O MERITVAH VODOTESNOSTI 

TESNILNE FOLIJE npr. Sarnafil TS 77-18  

 
 
Objekt: 
Nadstrešek Streha Kuhar, Šenčur 
   
 
Segment: 
Celoten nadstrešek 
 
 
Izvedba meritve: 

2.2.2016 
   
Investitor: 
Streha Kuhar d.o.o. 

  
Izvajalec sistema strehe: 

 
 
 

Na podlagi vgrajenega varnostnega sistema 

PROTECTSYS  B®  in  izvedenih  meritev  po 

 
EFVM metodi potrjujemo, da tesnilna folija 

Sarnafil TS 77-18 v času izvajanja meritev 

izkazuje stabilne kontrolne vrednosti. 

 
Priporočilo vzdrževanja: 

Zaradi izpostavljene obremenjene pozicije priporočamo 

naslednje meritve v roku 3 let od izvedbe primarne 

kontrole. 
 
S PATENTIRANIM SISTEMOM PROTECTSYS® NA VAŠEM OBJEKTU LAHKO UPRAVLJA LE 

 
TEHNIK ILD SLOVENIJE. GLOBA V PRIMERU ZLORABE, UPORABE ISTEMA S STRANI DRUGE 

OSEBE ZNAŠA 10.000€. 
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Garantiran 
uspeh!
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Odkrivanje zamakanj

Sanacija strehe zahteva tudi izsuševan-
je toplotne izolacije za povrnitev toplotne 
izolativnosti. Izskuševanje se izvaja z vpiho-
vanjem suhega zraka približno 3-4 tedne, 
z rednimi kontrolnimi meritvami vlažnosti. 

Izsuševanje streh

Dimni test uporabljamo pri kontroli zamakanj na 
težko dostopnih točkah in detajlih (kupole, kleparski 
zaključki, balkoni, terase...)

Dimni test

(UV) Vodni test

Meritev vlage

Tlačni test odtočnih kotličkov
Kontrola tesnosti odtočnega kotlička z 
hidroizolacijsko membrano. 

Termografija

Tlačni test cevovoda

Reference

Mošeja Ljubljana

Hella Saturnus Slovenija d.o.o.

Hotel Astoria Bled

Kolosej Maribor

Splošna bolnišnica Jesenice
Hospic Ljubljana

Citypark  Ljubljana
Slovenijales-Triglav d.d.

Mercator d.d.
RTC Krvavec-spodnja postaja nihalke

Van-Den d.o.o.
Europark Maribor

Frutarom Celje
Spar d.d.

Lidl Slovenija d.o.o.
DHL logistika, Zgornji Brnik
Merkur nepremičnine d.d.



SNG Opera in balet Ljubljana

City Center Celje

Ekonomska Šola Murska SobotaPrivat terasa

Trgovski centri Stop shop po Sloveniji

Kopališče Kolezija Comita d.o.o.,  Kranj

OMV Dobrunje


