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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.
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vzdrževanje

Streha je ključna pri ohranitvi objekta. Zaščitite jo!

3

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 notran-
jost objekta. Z zgodnjim obveščanjem o zamakanju in odkrivanjem le-tega se zmanjšajo stroški sanacij in 
ohranja vrednost objekta. 
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Streha Kuhar d.o.o., 850 m²
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Varnostni sistem 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 preden voda doseže ostale 
konstrukcijske sklope objekta.

Prednosti ProtectSys® B:

Meritev vodotesnosti po končani gradnji strehe 
in pridobitev potrdila vodotesnosti

100 % zanesljivost

Hitrejša meritev vodotesnosti

Enostavna montaža

Ohranjanje toplotne izolativnosti materialov

Patentirani sistem 
za nadzorovanje 

tesnosti

ILD® Elektroprevodni filc

ILD® Jeklena m
reža

ali

Domel Škofja Loka, 4200 m² Žale, Ljubljana, 200 m²
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Elektroprevoden filc (slika)

Kontaktna plošča

Kontrolni jašek

Projektni popis

1 a) ILD® jeklena nerjavna mreža, položena na vodoravnih površinah pod bitumenskimi hidroizolacijskimi membranami in točk-
ovno pritrjena. Potrebno je zagotoviti odmik od prebojev in robov min. 10 cm.
b) ILD® ločilni elektroprevoden filc (steklena tkanina), položen na vodoravnih površinah pod hidroizolacijsko membrano
s točkovno lepljenimi spoji (lepilni trak). Potrebno je zagotoviti odmik od prebojev in robov min. 10 cm.

2 ILD kontaktna enota s kontrolnim jaškom, kontaktna plošča je lepljena z lepilnim trakom direktno na ILD stekleno tkanino 
oziroma jekleno mrežo.

3 Izvedba protokola meritve tesnosti z EFVM metodo in izdaja potrdila tesnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Varnostni sistem za ravne strehe
ProtectSys® WM

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 obveščan-
je ohranjamo vrednost objekta in preprečimo materialno škodo ter se 
izognemo velikim stroškom sanacije zamakanj. 

Opozorilo o zamakanju na računalnik in pametni telefon

Enostavna montaža

Brez preventivnih EFVM® meritev

Prednosti ProtectSys® WM:
24 h kontrola vlage v strešnem sistemu

Možnost naknadne montaže

Avtonomno električno napajanje

Takojšnje odkritje zamakanja-preprečitev poškodb

Odkrivanje stoječe vode na parni zapori

Patentirani sistem 
za brezžični nadzor 

vodotesnosti

Reference

DHL Spodnji Brnik, 1800 m²

Ema d.o.o., 900 m²

Krpanov dom, Pivka, 400 m²
UKC Maribor, Maribor, 150 m²
Privatni objekt - Frčad, 100 m²

DM, Ilirska Bistrica, 500 m²
Jelovica Medja, Dutovlje 100 m²

LIPA, Kranjska Gora, 70 m²
IRGO, Ljubljana, 1000 m²

Dom upokojencev Kranj, 200 m²
Ledena dvorana, Bled, 230 m²



Comita d.o.o.,  Kranj, 1100 m²

Splošna bolnišnica Jesenice, 1400 m²

Hiša Jelovica, Ljubljana-Sostro, 100 m²

SIQ, Ljubljana, 3000 m²


