
Strešne kritine Prelasti
Vnaprej na mero krojene strešne kritine
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Prelasti je izjemna strešna kritina z edinstvenimi lastnostmi, 
pa tudi edinstveno tehniko vgrajevanja, ki jo povsem loči od 
tradicionalnih kritin za strehe z majhnim nagibom. Prelasti 
membrana je elastomer za toplotno spajanje, ki elastičnost 
ohranja v širokem razponu temperature. Prelasti trajno 
ohranja odlično stabilnost, spremembe temperature, obre-
menitev vetra, sneg. UV žarčenje, stoječa voda in drugi 

Strešne kritine Prelasti
-popolna rešitev za trajno in zanesljivo streho

pojavi, ki dolgoročno vplivajo na kakovost strešnih mem-
bran, na Prelasti membrano nimajo vpliva.
Kakovost materiala ni edini faktor, ki odloča o kakovosti 
kritine. Sama vgradnja je tudi kritična in ima odločilen vpliv. 
To dejstvo smo pri razvoju Prelasti membrane upoštevali in 
ustvarili napredno strešno kritino. Prelasti je vnaprej izdelana 
strešna membrana, pri kateri se večino ali vse spoje in deta-
jle vnaprej na mero izdela v tovarni. Stavbo nato v to obleko 
oblečemo podobno, kakor oblečemo dežni plašč. 
Sistem Prelasti je primeren tako za balastne strehe, kjer 
je membrana položena na podlago in obtežena z balas-
tom, kot so zelene strehe, tlakovci, ali gramoz, kot tudi za 
mehansko pritrjevanje s sistemom pritrjevanja Centrix brez 
prebojev skozi membrano. Centrix je vrhunski sistem za 
pritrjevanje strešne membrane, ki uporablja indukcijsko 

segrevanje za pritrjevanje membrane k pritrdilnim ploščicam 
Centrix brez preboja skozi membrano.

Ostani hladen – spajaj vroče
Ker so Prelasti membrane elastomeri, izdelani iz polimerne 
EPDM gume, ki se spaja s segrevanjem, membrane ne 
moremo taliti. To nas je izzvalo, da smo razvili tehnologiji za 

spajanje Hotbond in Thermobond. 
Hotbond je spajanje s surovo gumo. Z dodajanjem toplote 
in tlaka dobimo kemično križno spojen spoj. Tak vulkaniziran 
spoj ima enake lastnosti, kot membrana, in je od nje celo 
nekoliko močnejši, saj se membrana pri preobremenitvi pretr-
ga zunaj območja spoja. Tehnologija Hotbond se uporablja 
predvsem za izdelavo vnaprej krojenih membran. 
Thermobond je tehnologija spajanja, patent SealEco, osno-
vana na termoplastični gumi, združljivi s Prelasti membrano, 
ki se spaja s toploto iz vročezračnih fenov ali drugih grelnih 
naprav za spajanje. 
Thermobond se uporablja med vnaprejšnjo pripravo, pa tudi 
na mestu vgradnje. Z uporabo običajnih varilnih strojev in 
tehnologije si lahko privoščimo prednosti elastomerne mem-
brane in plastičnih materialov, ki so za spajanje prijaznejši.

Lega ponjave in smer 
odvijanja

Detajli, ki pomenijo prednost 

Strešne kritine se dobavljajo v kompletu, ki vsebuje 

pripadajočo opremo, navodila za vgradnjo in tehnični nad-

zor. Prelasti vgrajujejo le pooblaščeni krovci, ki so odgovorni 

za celovitost in učinkovitost dokončane strehe, in imajo poln 

dostop do tehnoloških znanj in tehnične podpore SealEco.

Prednosti Prelasti strešne kritine

Superiorna trajnost in dolgotrajna uporabnost 
Prelasti so preizkusili številni neodvisni laboratoriji. Pričakovana doba uporabnosti presega 50 let.  

Brez vzdrževanja  
Prelasti membrana ne zahteva nobenega posebnega vzdrževanja, za več desetletij trajnosti in zanesljiv-
osti.  Za pravilno delovanje je streho seveda potrebno redno pregledovati. Membrana se ne sme mehan-
sko poškodovati, odtoki morajo pravilno odvajati vodo in ne smejo biti zamašeni. 

Hitra in dobro obvladljiva montaža 
Na mero strehe krojeni kosi membrane, ki že vsebujejo tudi detajle, izdelani v lahko obvladljivih pogojih v 
tovarni. Le malo preostalega dela na strehi za kar največjo zanesljivost. 

Okoljska vzdržnost  
Prelasti ne vsebuje plastifikatorjev ali dodatkov, ki bi se izpirali, v konstrukciji ne zahteva zapor, ki bi 
preprečevale emisije. Majhna masa v kombinaciji z dolgo dobo uporabnosti daje ugodne rezultate pri 
izračunu celotnega okoljskega vpliva proizvoda (Life Cycle Assesment). Po uporabi je proizvod mogoče 
reciklirati, ali sežgati za uporabo vsebovane toplotne energije.  

Inovativna tehnika 
SealEco zagotavlja inovativne materiale, pa tudi tehnike vgrajevanja. Prelasti je projekten sistem kritine, 
ki vsebuje tehnike, kot so Thermobond toplotno spajanje in Centrix sistem pritrjevanja brez preboja 
membrane.     

Skladnost proizvoda in certifikati 

Prelasti strešne kritine so dobro preverjene in ustrezajo vsem naslednjim

zahtevam:

CE oznaka po EN 13956 - Gibke membrane za hidroizolacije.  

Belgija: UBATC (ATG 09/1740, 09/2246)  

Nizozemska: BOA lntron (KOMO Attest No.CTG-540/3) 

Nizozemska: NIBE (Dubokeur)  

Združeno Kraljestvo: BBA Certifikat 02/3963, British Board of Agreement
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Lepljena kritina 

Pritrjevanje kritine z lepljenjem se uporablja v primerih, ko je no-

silna konstrukcija prešibka, ali je nagib strehe prevelik za balastno 

pritrjevanje. 

 Membrana je delno prilepljena k podlagi s PUR lepilom, lepilo se 

nanaša na približno 25% strešne površine. Pri nagibih manj od 10° 

je Prelasti membrana lahko prilepljena k raznim materialom, kot so 

beton, kovina, les, sloj trde izolacije, ali celo na obstoječo strešno 

membrano, če je čista in dobro pritrjena k strešni površini.

Obrnjena strešna kritina 

Obrnjena strešna kritina je izpeljanka tradicionalne balastne strehe. 

Vodotesna izolacija iz ekstrudiranega stiropora je položena na vo-

dotesno membrano, da zagotavlja dodatno zaščito pred tempera-

turo in mehansko obremenitvijo. Najpogosteje je izolacija tudi pod 

vodotesno membrano, kar zagotavlja dobro mehansko zaščito. 

 Balastni sloj, ki je lahko  izdelan iz tlakovcev, gramoza ali zelene 

strehe, mora biti izdelan tako, da je odporen proti dvižni sili vetra, 

pa tudi proti vzgonu izolacije v vodi. 

Kaj je balastna streha? 

Balastna streha je tehnika pritrjevanja strešne kritine na 

strešino z majhnim naklonom, kjer gornji sloj z lastno maso 

pritrjuje hidroizolacijsko membrano, prosto položeno na 

podlago. Balast mora biti izdelan tako, da ustreza zah-

tevam za pritrjevanje, odvisnim od sile vetra. Balastna 

strešna kritina odpira nove možnosti uporabe strehe, kot 

so parkirišča, rekreacija na strehi, ali strešni vrt.

Gramozna balastna kritina 
Prelasti membrana se prosto položi na podlago in obteži z maso 

rečnega gramoza. 

 Rečni gramoz da strehi lep videz, avtomatično povečuje od-

pornost proti širjenju ognja. Rečni gramoz upočasnjuje odtekanje 

vode, zato je pretočnost odtočnega sistema lahko manjša, s tem 

pa tudi nižja cena zgradbe. Listje in smeti se zadržijo na površini 

gramoza, zato je nevarnost zamašitve odtočnih cevi in strešnih 

odtokov manjša.

Zelena streha  

Strehe, krite z vegetacijo, nudijo estetske, okolju prijazne in eko-

nomske prednosti. Vegetacijo navadno predstavlja odporna, krat-

ko rastoča in samoobnovljiva trava, homuljica, vresje ali grmičje, ki 

niso občutljivi na dolgotrajno sušo in prekomerno vlago. 

Prelasti membrana je odporna proti mikrobiološkim vplivom in pre-

bojnosti korenin. 

 Poznamo več različnih kategorij zelenih streh: Intenzivne zelene 

strehe vključujejo majhno in srednje veliko grmičje, zatravljene 

površine in posamezna drevesa. S prilagodljivo razporeditvijo in 

uporabo omogočajo enake možnosti, kot parki na tleh. Tovrstne 

strehe imajo debel sloj zemlje in namakalni sistem, ki ustvarja za 

rastline zelo ugodne pogoje. 

 Ekstenzivne zelene strehe imajo podobna območja vegetacije, 

kot tista v naravi, in v večjem delu rastejo in se razvijajo naravno in 

samostojno. Zahtevajo rastline, ki so posebno odporne in prilag-

odljive ekstremnim razmeram (tanek sloj zemlje, malo ali nič zali-

vanja, ipd.) in visoko sposobnost regeneracije. Te po večini samo-

rasle površine navadno vsebujejo mahove, mesnatolistne rastline, 

lišaje in trave. Cena izdelave ekstenzivne zelene strehe je po enoti 

površine manjša od cene za intenzivno. 

 Polintenzivna zelena streha ima mešane lastnosti. Ali je nama-

kanje potrebno, je odvisno od lokalnih vremenskih razmer in vrst 

zasajenih rastlin. Vzdrževanje je še vedno precej zahtevno, saj je 

zasnova polintenzivnih strešnih kritin večinoma podobna parkom.

Prednosti zelene strešne kritine:  

• Zadržuje odtekanje vode, vodo vpija in povečuje izhlapevanje.

• Delci prahu in umazanije se oprimejo listov in se izperejo v zemljino. 

• Vpija škodljive izpušne pline in ogljikov dioksid, proizvaja kisik. 

• Življenjsko okolje v spremenljivih sezonskih barvah. 

• Zmanjšuje hrup v prostorih, ker površina vpija zvok. 

• Vegetacija pripomore k zadrževanju toplotne energije
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Centrix mehansko pritrjevanje brez
preboja membrane 
Centrix tehnologija pritrjevanja omogoča uporabo vnaprej na mero 

krojenih membran na lahkih strešnih konstrukcijah z mehanskim 

pritrjevanjem brez prebijanja skozi membrano. Tehnika pritrjevanja 

se lahko uporablja za hladne in tople strehe, pritrdilni elementi 

membrane ne predrejo. 

 Centrix pritrdilne ploščice so k podlagi pritrjene z vijaki v opti-

malnem rastru za vsako streho, saj pritrditve ne delamo le pod 

spoji membrane. Ko so pritrdilne ploščice pritrjene, se čeznje 

položi vnaprej krojena membrana. Velike površine strehe so že 

zaščitene proti vodi. Za pritrditev Prelasti membrane k Centrix 

ploščicam potrebujemo le nekaj sekund, z indukcijo jih segrejemo 

s prenosno ročno Centrix grelno napravo. 

 Centrix pritrdilni sistem je zaščiten s kar dvema patentoma, za 

Centrix indukcijski grelni sistem in Thermobond sistem za spa-

janje.

Prednosti Prelasti membrane, pritrjene s Centrix 
tehnologijo 
Hitra vgradnja in zmanjšana možnost za napake  

 Vnaprej krojene Prelasti membrane takoj, ko so položene, že zagotavljajo vodotesnost, neodvisno od vremena. Po vgradnji 

 je čas trajnosti v primerjavi s tradicionalnimi načini pritrditve nepremagljiv.  

Majhna masa

 Prelasti membrane imajo majhno maso, ker balast ni potreben po vsej površini strehe, je tudi masa strehe minimalna.  

Zanesljiva pritrditev

 Razporeditev pritrdilnih točk se predvidi posebej za vsak primer, s sistemom Centrix je razporeditev pritrdilnih točk opti- 

 malna. Prelasti strešne kritine, pritrjene s sistemom Centrix preprosto ne popustijo, in se ne starajo. 

Preprosto odstranjevanje brez poškodb

 Če je potrebno, se membrano lahko odstrani, ne da bi jo poškodovali.

Kaj je indukcija? 

Indukcija je močno magnetno polje, ki ga ustvari električni tok visoke frekvence v indukcijski tuljavi. Magnetno polje je 

mogoče usmeriti, vsaka magnetna kovina v tem polju se nemudoma segreje. Ta metoda segrevanja je zelo učinkovita, 

saj se segreva le ciljna kovina, ne pa tudi drugi materiali okrog nje. Segrevanje z indukcijo se danes uporablja na 

številnih področjih, kot so varjenje, kuhanje, v našem primeru za pritrjevanje strešne membrane.

Prelasti Sistem

Tipi membran Požarna klasifikacija

Prelasti S/ST membrana debeline 1.2-1.5 mm, vnaprej krojena 
na mero strehe. Namenjena za balastne strehe in Centrix.

FroofT

Prelasti FR/FRT membrana debeline 1.2-1.5 mm, vnaprej 
krojena na mero strehe.

BroofT1, BroofT2, FroofT3, FroofT4

Prelasti C membrana debeline 1.2-1.5 mm, vnaprej krojena na 
mero strehe. Namenjena za lepljene strešne kritine.

FroofT

Membrane

Thermobond komponente Centrix komponente

•  Odtoki 

•  Spojni trakovi in obrobe 

•  Obloge prebojev cevi  

•  Kotne obloge  

•  Toplotno talilna tesnilna vrvica 

•  Spojna pločevina

•  Centrix pritrdilna ploščica s plastičnim tulcem ali brez  

•  Centrix indukcijski grelnik za Centrix pritrdilne ploščice 

•  Vijaki

Druge komponente sistema Znanje in podpora

•  Podložni trak za olajšano spajanje

•  Zaključna letev 

•  Lepila, temeljni premazi, tesnilni in čistilni

    materiali

•  EPDM koti 

•  EPDM ovoji cevi 

•  EPDM odtoki

•  Raziskave in razvoj s številnimi patenti

•  Šolanje in certificiranje pooblaščenih vgrajevalcev 

•  Izračun obremenitve vetra in dimenzioniranje pritrdilnih elementov

•  Tehnična in projektna podpora



Naša proizvodnja poteka skladno s stan-

dardi ISO 9001 in ISO 14000. Proizvode 

in sisteme preverjamo skladno z veljav-

nimi standardi v neodvisnih pooblaščenih 

zahtevan z veljavnimi gradbenimi predpisi 

v državah, kjer se proizvodi tržijo.

Vodotesna posebnost 
Izjemne membrane iz gume 

Guma je elastična, in ne plastična. Vulkanizacija ustvari stabilno, križno 

povezano polimerno sestavo, ki jo odlikujejo neprekosljiva dimenzio-

nalna stabilnost, elastičnost in trajnost. Naš sistem patentirane, zelo 

konkurenčne elastomerne materiale združuje z naprednimi tehnikami 

spajanja.

V celoti inženirski sistem

30 let tesnega sodelovanja z arhitekti, gradbenimi inženirji in krovci je 

pripeljalo do popolne in zanesljive rešitve, ki zajema membrane iz gume, 

tehnologije vgrajevanja in za to potrebno opremo; podprto z učinkovito 

tehnično podporo. 

Skrb za okolje 

Zaščita in skrb za okolje sta naravni in spontani  za proizvajalca pro-

izvodov, ki pripomorejo k ohranjanju vode in varovanju dobrin pred 

puščanjem vode ter vlago.

Naše membrane iz gume so kemično stabilne, ne vsebujejo okolju 

Membrane ne oddajajo snovi, ki bi povzročale alergije, ali škodile okolju. 

Možno je recikliranje dotrajanih membran.
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SealEco

Phone: +46 (0) 370 510 100
Fax: +46 (0) 370 510 101
Email: info@sealeco.com

Office Address: Kävsjövägen 38,
SE-331 35 Värnamo, Sweden
Post Address: P.O. Box 514, 
SE-331 25 Värnamo, Sweden

Internet: www.sealeco.com

SealEco v Sloveniji:

SIES d.o.o.
Ulica Lavžnik 19
5290 Šempeter  pri Gorici

Telefon: 05 9375 150
Telefaks: 05 9375 160
info@sies.si
Internet: www.sies.si


