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Kopališče Kolezija, Ljubljana,
EFVM meritev, preverjanje
vodotesnosti novogradnje

DOBESEDNO "POD STREHO".
O TRAJNIH UKREPIH IN PREVENTIVNEM RAVNANJU.

Prednosti ravnih streh ni mogoče spregledati. Stroški njihove gradnje so zmerni, poleg tega pa sta
za njihovo konstrukcijo značilna majhna teža in velik širitveni potencial. Po drugi strani sta zanje
največji slabosti velika dovzetnost za puščanje in s tem povezana nevarnost za vdor vode.
Prav tej nevarnosti pa se je mogoče izogniti – poceni ter zanesljivo in trajno. Kako to poteka,
že mnogo let prikazuje družba International Leak Detection. Z našima tehničnima postopkoma
EFVM® in ProtectSys® dokazujemo, da je mogoče poškodovana mesta odkriti, še preden pride
do nevarnega vdora tekočin.
Investitorji in izvajalci imajo torej koristi z različnih vidikov. Poškodbe tesnilnih sistemov je mogoče
odkriti preventivno in natančno. To pa velja ne le za običajne "priložnosti", kot sta dokončanje
novogradenj ali sanacija starih zgradb, temveč vedno. S tem si zmanjšate skrbi ter prihranite čas
in seveda denar.
Prepričajte se sami: s postopkoma EFVM® in ProtectSys® zagotovimo rešitev za skoraj vse vrste
ravnih streh. Po presoji razmer in stanja strehe, ki jo je treba zaščititi, lahko naša ekipa tudi vam
predstavi prilagojeno in trajno rešitev – varno, učinkovito in poceni.
Vse o funkcionalnosti postopkov EFVM® in ProtectSys® boste izvedeli na naslednjih straneh.

Tehnik izvaja
EFVM meritev

Inovativna gradnja
z inovativnim zaščitnim
sistemom: streha
grajskega hotela Velden,
opremljena s sistemom
za odkrivanje puščanja.
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Ravna streha
s solarnimi sistemi.
Tu je dobra zaščita
obvezna.

ČAS ZA ZANESLJIV PROJEKT.
SPECIALIST ZA ZAŠČITO RAVNIH STREH SE PREDSTAVI.

Družba International Leak Detection je po vsem svetu prvi naslov za trajno varovanje ravnih streh.
Že od leta 1996 smo vodilni ponudnik integriranih sistemskih rešitev za preventivno odkrivanje
poškodb na ravnih strehah.
Zahtevne stranke po vsem svetu se odločijo za ILD®. Imajo namreč dober razlog: mi smo ne le
pospešili razvoj z vodilnimi potezami v panogi odkrivanja puščanja, temveč smo tudi prepričljivi
na terenu, in sicer z izredno natančnostjo in inovativnimi sistemi.
Za vas zagotovimo: preverjanje tesnosti na novih in saniranih površinah. Poleg tega namestitev
sistemov za odkrivanje puščanja in nadzornih sistemov (pri novogradnjah in saniranih zgradbah).
Prav tako zagotovimo dodatno opremo za obstoječe nadzorne sisteme. Seveda enako velja
za obstoječe sisteme za odkrivanje puščanja – in še veliko več nudimo.
Toliko o naši "tehnični" plati! Naša "človeška" plat se izraža s približevanjem strankam
in verodostojnim svetovanjem strankam kot enakovrednim partnerjem. Bodisi v Evropi ali Aziji
ali Ameriki: lahko se zanesete na prvorazredne in strokovne storitve, ki jih nudijo naše podružnice
in partnerske poslovalnice.
To se zagotavlja tudi s strogim notranjim nadzorom kakovosti pri družbi ILD®. Navedeni podružnice
in partnerji morajo izpolnjevati natančno določene pogoje, da jim s certiﬁciranjem odobrimo
poslovanje z oznako kakovosti ILD®. Kajti le tako je zagotovljeno, da bomo ostali to, kar smo:
mednarodno vodilna družba za zaščito netesnih mest.

Dimni test

Tehnik izvaja EFVM meritev na bitumnu

EFVM meritev na peščeni ravni strehi

Pregledan objekt na Primorskem
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Z rednim preverjanjem
se zagotavlja tesnost

SISTEMATIČNE IZBOLJŠAVE ZA RAVNE STREHE.
EVFM® – NAPETOSTNO POVRŠINSKO PREVERJANJE.

EFVM® (Electric Field Vector Mapping® – vektorska preslikava električnega polja) je metoda
za odkrivanje puščanja, ki temelji na tokovni meritvi. Naš postopek je enostaven in preprosto
inovativen: tanek vodni ﬁlm se nanese na površino, ki se preverja, in vzpostavi se nizka napetost.
Tok načeloma teče v smeri okvare, tako da preide na ozemljeno podkonstrukcijo. To znanje našim
merilnim tehnikom omogoča odkrivanje vseh obstoječih poškodovanih mest s točkovno natančnostjo,
neodvisno od njihove velikosti in strukture.
Po testu se izdela strokovno mnenje s točnimi rezultati merjenja. Vsako netesno mesto se dokumentira
skupaj z ugotovljeno lokacijo in strukturo ter s slikami in graﬁčnimi prikazi. Izdela se namreč celovito
poročilo o napakah, na podlagi katerega je mogoče odpraviti poškodbe brez nepotrebnih stroškov.
O učinkovitosti našega sistema vas bomo z veseljem prepričali tudi na praktičnem primeru

1

2

1. Na tankem vodnem ﬁlmu
na površini se vzpostavi
nizka napetost.
2. Merilnik v primeru
netesnega mesta prikaže
padec napetosti.

Poškodbe na strehi?
ILD ima učinkovita
in stroškovno ugodna
sredstva zoper take
poškodbe.
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Prvi projekt z vgrajenim
ProtectSys B v Sloveniji,
Bolnica Jesenice 1100 m2.

RESNIČNA ZAŠČITA, RESNIČNO VARČEVANJE.
PROTECTSYS® B – VARNOST, KI IMA PREDNOST.

Zaradi dejstva, da se na ravnih strehah še vedno le redko nameščajo ﬁksni sistemi za odkrivanje
puščanja, je pravočasno odkrivanje poškodb zadetek v polno. S sistemom ProtectSys® B je namreč
mogoče kadarkoli preveriti tesnost novega tesnilnega sistema in že vnaprej preprečiti poškodbe.
ProtectSys® B je sestavljen iz visoko prevodnega materiala, kot so kontaktne plošče in kontaktne enote,
ki se integrirajo neposredno v plast, ki jo je treba zaščititi. Namesti se pod tesnilni sistem, uporablja
pa se kot prekrivna plast. Takoj ko na katerem koli mestu voda vdre v nivo sistema
ProtectSys®, sistem natančno odkrije vir napake.
S tem odpravljanje napak postane izračunljiv postopek, ki ga je mogoče izvesti enostavno in hitro –
tudi z ekonomskega vidika gre za veliko pridobitev! Dolgoročno se z uporabo sistema ProtectSys® B
tekoči stroški zmanjšajo na minimum, pri čemer v obdobju naše lizinške ponudbe tudi izhodiščna
cena ostane dostopna.
Arhitekti, investitorji ter gradbena in predelovalna podjetja po vsem svetu z razlogom zaupajo
v sistem ProtectSys® B.

Pogled pod površino:
na spletni strani
ild-group.com
vas seznanjamo
z varčevalnimi potenciali
naših izdelkov!

VZORČNA POSTAVITEV NA RAVNIH STREHAH Z UPORABO SISTEMA PROTECTSYS®
Dvoplastni tesnilni sistem
na betonski podlagi

Enoplastni tesnilni sistem
na leseni konstrukciji

1. Kontaktna enota ProtectSys®
2. Merilni kabel ProtectSys®
3. Bitumenska zgornja plast
4. 1. bitumenska plast
5. Merilna mreža ProtectSys®
6. Izolacija
7. Parna zapora
8. Temeljni premaz
9. Betonska podlaga

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ekstenzivna ozelenitev
Zaščitna koprena
Merilni kabel ProtectSys®
Tesnilo iz umetne mase
Merilna mreža ProtectSys®
Kontaktna enota ProtectSys®
Izolacija
Parna zapora
Leseni opaž
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Moderne ravne strehe
se pogosto uporabljajo
tudi kot zatočišče med
odmori.

DANES V UPORABI S TEHNOLOGIJO PRIHODNOSTI.
PROTECTSYS® WM – BREZŽIČNI NADZOR.

ProtectSys® Wireless Monitoring (WM) je realizirana prihodnost zaščitnih sistemov za ravne strehe.
Načeloma ProtectSys® WM izolacijskim plastem zagotavlja zaščito pred vlago. Ta nastane, ko voda
skozi netesna mesta prodre v območje izolacijskih plasti, od koder ne more niti odteči niti preiti
v drug material. Prej ali slej se navlaži tudi izolacija, zaradi česar načeta strešna konstrukcija neopazno
začne propadati.
Sistem za zgodnje alarmiranje ProtectSys® WM lahko to prepreči. Enote s termometri in higrometri
neprekinjeno merijo temperaturo in relativno vlažnost tako znotraj kot tudi zunaj izolacijske plasti.
Pridobljeni podatki se z radijskim signalom posredujejo do centralne enote, od tam pa se prek GSM-ja
pošljejo v centralni računalnik. Ta ovrednoti podatke in jih preračuna v tlak vodne pare. Iz posameznih
vrednosti se oblikuje podatkovna krivulja, katere potek omogoča sklepe glede stanja strehe. V primeru
previsokih vrednosti se takoj sproži alarm. Vendar se tudi v stabilnih razmerah z merilnim zapisnikom
po izteku posameznega leta poroča o aktualnem stanju.
Povzetek: Po zaslugi sistema ProtectSys® WM vedno ohranjate nadzor – za streho pa zaščito
pred nevarnimi poškodbami.

2
3
1

Vzorčni izračun: novogradnja ravne strehe, mestno območje 1.000 m2
Z nadzorom

Brez nadzora

Celotna postavitev
74.000 EUR

Celotna postavitev
67.000 EUR

Nadzor za 40 let
14.000 EUR

Sanacija po 20 letih
107.000 EUR

Skupni stroški za 40 let
88.000 EUR

Skupni stroški za 40 let
174.000 EUR

1. Temperatura in vlažnost
se neprekinjeno merita,
pridobljene vrednosti pa
se z radijskim signalom
posredujejo do centralne
enote.
2. Centralna enota prek
GSM-ja pošlje podatke v
centralni računalnik.
3. Vse vhodne vrednosti
ovrednoti centralni
računalnik; v primeru
nepravilnosti se sproži
alarm.
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