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Dovolj je že tanka razpoka, netesen zvar ali naknadna poškodba hidroizolacijskega sistema ravne strehe, da 
nastanejo poškodbe strešnega sistema ali notranjosti zgradbe zaradi vdora vode. ILD® vam nudi patentiran, 
inovativen ter edinstven varnostni sistem za zaščito ravnih streh Protectsys z možnostjo odkrivanja napak 
na hidroizolacijski membrani, preden vlaga zmanjša toplotne izolativnosti materialov in poškoduje notranjost 
objekta. Z zgodnjim obveščanjem o zamakanju in odkrivanjem le-tega se zmanjšajo stroški sanacij in 
ohranja vrednost objekta. 

Ravna streha brez skrbi



Nadzorni sistem tesnosti za ravne strehe

ProtectSys® B
Varnostni sistem ProtectSys® B je sestavljen iz visokoprevodnega materiala, kontaktne plošče 
in kontrolnega jaška. Elektroprevodni filc oziroma jeklena mreža se namestita neposredno pod 
hidroizolacijsko membrano. V primeru napake na hidroizolacijskem sloju nam sistem omogoča natančno 
lociranje poškodbe (meritev EFVM), preden voda doseže ostale konstrukcijske sklope objekta.
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99 % zanesljivost

Enostavna in hitra montaža

Ohranjanje izolativnosti materialov

FILC nadomesti ostale ločilne sloje

Obvezna namestitev sistema pri lesenih 
konstrukcijah

Možnost odkritja stoječe vode na vodotesni 
parni zapori

Meritve vodotesnosti (EFVM) po končani gradnji 
strehe in pridobitev potrdila vodotesnosti
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ILD® 
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Elektroprevodni filc (b)
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Kontaktna plošča
1 par kontaktnih plošč 
na 1000 m2

3

Kontrolni jašek

(a) (b)



Splošna bolnišnica Jesenice

Polaganje elektroprevodnega filca.

Montaža kontaktne plošče.

Pridobitev certifikata vodotesnosti.

Polaganje jeklene mreže s kontaktno ploščo.

Priklop kontaktne plošče na EFVM.

Meritev tesnosti.



Nosilna konstrukcija (les)

Parna zapora

Toplotna izolacija

ILD elektroprevoden filc

Kontaktna plošča v 
kontrolnem jašku

Hidroizlacija

Ločilni filc

Prodec
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SESTAVA

Meritev tesnosti EFVM na nadzornem sistemu ProtectSys B.

(a) za bitumenske hidroizolacijske trakove: JEKLENA MREŽA:  ILD® jeklena nerjavna mreža, položena na 

vodoravnih površinah pod bitumenskimi hidroizolacijskimi membranami in točkovno pritrjena. Potrebno je 

zagotoviti preklope mrež  min 10cm.

(b) Za PVC, TPO, FPO in EVA hidroizolacijske membrane: ELEKTROPREVODNI FILC:  ILD® ločilni elektroprevoden 

filc (steklena tkanina), položen na vodoravnih površinah pod hidroizolacijsko membrano s točkovno lepljenimi spoji 

(lepilni trak). Potrebno je zagotoviti preklopi filca min. 10 cm. 

ILD® kontaktna enota s kontrolnim jaškom, kontaktna plošča je lepljena z lepilnim trakom direktno na 

ILD® prevodno stekleno tkanino oziroma jekleno mrežo.

Izvedba protokola meritve tesnosti z EFVM metodo in izdaja potrdila tesnosti.
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Brezžični nadzorni sistem za ravne strehe

ProtectSys® WM

Prednosti ProtectSys® WM:

24 h kontrola vlage v strešnem sistemu

Opozorilo o zamakanju na računalnik in 
pametni telefon

Enostavna montaža

Brez preventivnih EFVM® meritev

Možnost naknadne montaže

Avtonomno električno napajanje

Takojšnje odkritje zamakanja-
preprečitev poškodb

Odkrivanje stoječe vode na parni zapori

Made in Germany

ProtectSys®  WM je nadgradnja osnovnega sistema ProtectSys®  B, ki poleg varovanja strešnega sistema 
hkrati stalno spremlja stanje vlage v izolacijskem sloju. S pomočjo brezžičnega sistema za zgodnje obveščanje 
ohranjamo vrednost objekta in preprečimo materialno škodo ter se izognemo velikim stroškom sanacije 
zamakanj. 



Jelovica Ljubljana Sostro

EMA Celje

Mošeja 

Domel Škofja Loka

DHL Letališče Brnik



Comita Kranj

Reference
Hiša Jelovica, Sašo Bertalanič, LJ Sostro

Krpanov dom, Pivka

Splošna bolnica Jesenice, Novogradnja - urgenca

DHL, Letališče Brnik

Dom upokojencev Kranj

Domel, Škofja Loka, sanacija 

IRGO, Ljubljana

UKC, Maribor

Privatni objekt, Jordan, Šentjernej

DM, Ilirska Bistrica

Hiša Jelovica, Medja, Dutovlje

LIPA, Kranjska Gora

Nadstrešek, Streha Kuhar, Šenčur

SIQ, Ljubljana

M SORA, Poljane

Poslovni objekt P2B10, PC Šenčur

Privatni objekt, Gorenjska

VASCO, PC Šenčur

DM, Logatec

VOLVO, Ljubljana

Privatni objekt, Hotimirova, Ljubljana

Jug, Sevnica

Vrtec Šentjernej

EMA, Celje

Ledena dvorana, Bled

Privatni objekt, Roškarič, Gornja Radgona

Poslovni objekt, Pušavec, PC Šenčur - PAGGATI

Poslovni objekt, Pušavec, PC Šenčur - A2U

Stanovanjski objekt, Peter Boskin, Jesenice

DM, MS ...



Certifikat vodotesnosti

Družba  ILD® po svetu

Na objektih kjer je inštaliran protectsys lahko 
izvedemo meritev tesnosti, ko je izdelava strehe 
v celoti zaključena.  

Izvajalec strehe ob uspešno prestanih meritvah prejme 
CERTIFIKAT VODOTESNOSTI. Izvajalec ob predaji 
ravne strehe certifikat podeli Investitorju.
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Družba  ILD®

Bojan Kuhar
Direktor

+386 (0) 31 541 707
bojan.kuhar@ild-group.si

Miha Zadravec
Vodja projektov

+386 (0) 41 734 541
miha.zadravec@ild-group.si

Jure Vidmar
Vodja tehnikov ILD®

+386 (0) 51 614 105
jure.vidmar@ild-group.si

Maruša Močnik
Komerciala in marketing

+386 (0) 40 691 460
marusa.mocnik@ild-group.si

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 objekta s pomočjo znanja in  inovativne tehnologije 
EFVM® in ProtectSys® razvite v Nemčiji.

Matic Dolinšek
Tehnik projektov

+386 (0) 31 791 685
matic.dolinšek@ild-group.si
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